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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Ангелко І.В.
к.е.н.
Національний університет «Львівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Участь України в процесі європейської інтеграції є не просто міжнародною
взаємодією економік, а насамперед процесом глибокого проникнення інститутів
Європейського Союзу у вітчизняну економіку. Даний інтеграційний процес характеризується не лише глибиною, але й складністю та тривалістю, а також неоднозначністю впливу на різні сторони суспільного життя, зокрема розвиток вітчизняного
ринку праці – сфери перетину життєвих інтересів роботодавців та найманих
працівників.
В сучасних умовах господарювання питання розвитку та функціонування вітчизняного ринку праці є надзвичайно актуальним з огляду вирішення низки соціально-економічних проблем, а саме підвищення рівня зайнятості, добробуту населення
та подолання бідності. Зосередження уваги на пріоритетності розвитку ринку праці
очевидна, адже в Україні чисельність безробітних, незважаючи на щорічне її зниження, перевищує 1,5 млн. осіб. (у 2011 році безробітне населення (за методологією
МОП) у віці 15-70 років складало в середньому 1732,7 тис. осіб, у 2012 році –
1657,2 тис. осіб, у 2013 році – 1576,5 тис. осіб). При цьому, із зазначеної чисельності
безробітних лише четвертина отримує допомогу по безробіттю (за даними Державної
служби статистики України, станом на 01.01.2015 року кількість зареєстрованих
безробітних становила 512,2 тис. осіб (1,9% населення працездатного віку), з них
408,4 тис. осіб (79,7%) отримує допомогу по безробіттю, середній розмір допомоги –
1232 грн. за місяць) [1]. Однак, отримання допомоги, як і в більшості випадків
заробітної плати в Україні, не захищає від бідності та низького рівня життя.
В Європейському Союзі (ЄС) бідними вважаються люди, дохід яких
становить менше 60% від середнього показника в країні, при цьому враховуються
також усі соціальні виплати. За даними Державної служби статистики України, у
2013 році 55% українців отримували доходи менше 60% від середнього показника
в країні (у 2013 році середня заробітна плата становила 3265 грн. (268,1% до
прожиткового мінімуму для працездатних осіб), дохід виший середньої заробітної
плати отримували 7,1% українців). Так, 22,1% українців мали середній дохід
1560,1-1920 грн. на місяць, 21,3% – 1200,1-1560 грн. на місяць, 9,1% – 840,1-1200
грн. на місяць, 2,3% – 480,1-840 грн. на місяць, 0,1% – до 480 грн. на місяць [1].
Така «сумна» статистика є лиши підтвердженням поширення в Україні бідності, а
також виплат низьких офіційних заробітних плат та різного роду допомоги.
Характерною особливістю розвитку вітчизняного ринку праці також є його
нестабільність та значна тінізація. За оцінками МОП, рівень тіньової зайнятості в
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Україні складає близько 9%. За даними експертів Інституту економіки і
прогнозування, частка працюючих в «тіні» становить 16,61% від усіх працюючих.
Водночас, обсяг тіньової зарплати в Україні, за підрахунками профспілок, складає
орієнтовано 200 млрд. грн. [2].
Величезний вплив на розвиток ринку праці в Україні здійснює й міграція
робочої сили (внутрішня та зовнішня) та напружена політична ситуація в країні.
У цілому, аналіз сучасної моделі розвитку вітчизняного ринку праці показує,
що вона є досить парадоксальною та характеризується суперечностями, що
перешкоджають його ефективній інтеграції. Зокрема, політика зайнятості та
політика оплати праці не скоординовані, державні та ринкові регулятори не
взаємодіють, рішення, що ухвалюються, є реакцією на події, а не є проактивними,
ринок праці відірваний від ринків житла, кредитів, інвестицій, товарів та послуг;
держава контролює прибутковість роботодавців, але не їхні розрахунки з
працівниками; законодавство розробляється, але порушується й не дотримується.
Для усунення перешкод ефективної інтеграції вітчизняного ринку праці у європейський простір, необхідно в першу чергу здійснити його реформування, шляхом:
– вдосконалення системи оплати праці;
– розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і
додаткових доходів;
– соціальної підтримки окремих груп населення;
– запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за
рахунок різних джерел фінансування;
– підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;
– підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження інноваційних
технологій та модернізації робочих місць;
– запровадження досвіду провідних країн світу щодо підвищення рівня
соціально-економічного розвитку.
Здійснення реформування вітчизняного ринку праці у загальному співпадає із
заходами, необхідними для євроінтеграції економіки України. У разі їх втілення у
життя умови функціонування та регулювання ринку праці наблизяться до європейських. Однак, необхідно пам’ятати й про те, що євроінтеграція як і будь-який інший
процес в короткостроковому періоді може завдати значних економічних та соціальних втрат.
Загалом, основними перевагами активізації євроінтеграційних процесів для
українського ринку праці та економіки в цілому є:
– приведення у відповідність трудового законодавства України до вимог ЄС;
– розвиток системи робочих місць у кількісному та якісному вимірах;
– сприятливий інвестиційний клімат та ділове середовище;
– підвищення продуктивності праці та рівня конкурентоспроможності
робочої сили;
– ефективна реалокація людських ресурсів;
– запровадження нової правової та управлінської культури у взаємовідносинах суб’єктів ринку праці;
– підвищення стандартів якості життя населення.
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До економічних ризиків та загроз євроінтеграції можна віднести:
– залежність економіки від зовнішніх факторів внаслідок розширення
експорту;
– звільнення працівників під час реструктуризації підприємств; скорочення
попиту на вітчизняні товари та послуги в сегменті неконкурентоспроможних робочих місць;
– недостатність інвестицій для заміни застарілих технологій;
– нижча якість національної робочої сили порівняно з іноземними
спеціалістами, зорієнтованість західних інвесторів не на інновації, а на
вкладення, що швидко окупаються та є менш ризикованими.
Подолання ймовірних ризиків євроінтеграції в адаптаційному періоді,
особливо в його короткостроковій фазі, можливе лише при здійсненні їх оцінки, а
також реалізації виважених превентивних та проактивних заходів регулювання
ринку праці, які повинні бути спрямовані на захист вітчизняного виробника та
найманих працівників, стимулювання їх конкурентоспроможності, зміцнення ролі
державних та громадських організацій у забезпеченні національних пріоритетів та
їх відповідності міжнародним стандартам. Лише здійснення зазначених заходів в
комплексі дасть можливість отримати в довгостроковій перспективі вигоди від
євроінтеграційних змін в розвитку вітчизняного ринку праці.
1. Демографічна та соціальна статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://icps.com.ua/pub/files/118/70/pdf.
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Одеський національний економічний університет
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ЩОДО ЇЇ ВПЛИВУ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР
ЕКОНОМІКИ
Реальний сектор економіки є тою рушійною силою, що може дати поштовх до
сталого економічного і соціального розвитку в країні. Тому важливим є створення
належних умов для розвитку саме галузей реального сектора. Економіка України
потребує структурних змін та побудови нової економіки інноваційно-інвестиційного
типу. Податкові реформи можуть як створювати стимули для розвитку галузей
реального сектору економіки, так і гальмувати їх розвиток. Основним показником
результативності податкової реформи є податкове навантаження. Тому дослідимо, як
змінювався показник податкового навантаження на окремі галузі економіки та які
наслідки для економічних показників це мало.
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Податкова реформа 1999 року починаючи з 2002 року характеризувалася
незначним підвищенням податкового навантаження на економіку в цілому. Так, за
період 2001-2010 роки податкове навантаження збільшилося з 17,8 % в 2001 році
до 19,1% в 2010 році, тобто на 1,3 в. п [1].
Однак, податковий тягар було збільшено не рівномірно по окремим сферам
діяльності. Значне збільшення податкового навантаження відбулось в
промисловості (на 9,2 в. п. за період 2001-2010 роки), оптовій та роздрібній
торгівлі (на 5,6 в. п. відповідно), сільському господарству (на 1,6 в. п.) та
транспорту та зв’язку (на 1,2 в. п.).
Щодо податкового навантаження на промисловість, то особливе збільшення
його рівня прийшлося на галузі виробництва та розподілення енергії, газу та води
(на 23,5 в. п. відповідно) та галузі переробної промисловості (на 7,2 в. п.). Однак, в
сфері будівництва рівень податкового навантаження суттєво зменшився (з 31,2 % в
2001 році до 19,1 % в 2010 році, тобто на 12,1 в. п.).
В наслідок таких змін відбулося зміщення податкового навантаження з одних
галузей на інші. Так, в 2001 році найбільший рівень податкового навантаження
приходився на добувну промисловість (34,8 %). На другому, третьому, четвертому та
п’ятому місцях за рівнем податкового навантаження були будівництво (32,2 %),
транспорт та зв’язок (17,9 %), переробна промисловість (26,7 %) та виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води (17,0 %) відповідно. В наслідок зазначених
тенденцій в 2010 році найбільший рівень податкового навантаження прийшовся на
сферу виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (40,5 %). На другому,
третьому, четвертому та п’ятому місцях за рівнем податкового навантаження стали
добувна промисловість (35,3 %), переробна промисловість (33,9 %), будівництво
(19,1 %) та транспорт і зв’язок (19,1 %) відповідно.
Варто відмітити, що по цим галузям в 2010 році податкове навантаження
було розподілено більш рівномірно, ніж в 2001 році.
Що стосується податкової реформи, що було розпочато з 2011 року, то тут
продовжується тенденція до збільшення рівня податкового навантаження на
економіку взагалі, та на промисловість та інші сфери реального сектору економіку
зокрема (виключенням є добувна промисловість та транспорт та зв’язок, то було
зафіксовано незначне зменшення рівня податкового навантаження в період 20112013 роки). Так, найбільше податкове навантаження у промисловості (в 2013 році
на рівні 42,6 %), причому спостерігається тенденція до його збільшення. Наступні
за рівнем оподаткування галузі – будівництво (24 % в 2013 році), транспорт та
зв’язок (18,1 %) та оптова та роздрібна торгівля (18,3 %) [1].
Таким чином, проведене дослідження показало, що за весь аналізований
період найбільший податковий тягар несе така галузь як промисловість при
загальній тенденції збільшення його рівня, так само як і по іншим галузям
реального сектора економіки (виключенням є будівництво, де за аналізований
період податкове навантаження зменшилося на 7,2 в. п.). Тут варто відзначити
загальну тенденцію зменшення рівня податкового навантаження на інші сфери
діяльності, що відносяться до фінансового сектору економіки.

16

На нашу думку, збільшення податкового навантаження на галузі реального
сектору економіки негативно характеризують проведені податкові реформи,
оскільки саме реальний сектор економіки є тою рушійною силою, що сприяє
сталому розвитку економіки країни.
Якщо розглянути структуру податкових платежів Зведеного бюджету за галузями економіки, то варто зазначити, що при збільшенні податкового навантаження
на промисловість в 2001-2010 роках частка в податків у цій сфері збільшувалася у
структурі податкових надходжень країни [1]. А в подальшому з 2011 року
спостерігається зменшення частки податкових надходжень по промисловості в
загальній сумі податкових надходжень. Найбільшу частину податків промисловості складає переробна промисловість. В той же час питома вага будівництва,
транспорту та зв’язку зменшилася.
У структурі ВВП галузі реального сектору економіки займають менше 50 % [2].
На першому місці у структурі ВВП є промисловість, але за період 2001-2013 роки її
частка зменшилася на 6,9 в. п. в склала в 2013 році 20,2%. На другому місці посідає
торгівля, частка якої за аналізований період збільшилася на 3,8 % (в 2013 році склала
4,8 % у структурі ВВП). На третьому місці є сільське господарство, частка якого теж
має тенденцію до зменшення (на 5,7 в. п. зменшилася і склала в 2013 році 8,7 %).
Питома вага будівництва та транспорту і зв’язку теж має тенденцію до зменшення.
Таким чином, можна зробити висновок, що за аналізований період спостерігається зменшення частки галузей реального сектора економіки у структурі ВВП
як наслідок негативної тенденції по збільшенню рівня податкового навантаження
по ним.
В структурі капітальних інвестицій перше, друге та трете місце посідають
промисловість, будівництво та оптова і роздрібна торгівля відповідно, причому якщо
частка промисловості має тенденцію до зменшення, то будівництва та оптової і
роздрібної торгівлі навпаки – збільшується. Капітальні інвестиції в 2013 році по
сільському господарству та транспорту і зв’язку складають по 7 % від загальної
структури інвестицій, причому частка сільського господарства збільшується, в той
час як питома вага інвестицій у транспорт та зв’язок суттєво скорочується.
Що стосується темпів приросту інвестицій в основний капітал (капітальні
інвестиції з 2011 року), то за всіма галузями спостерігається тенденція до
уповільнення темпів приросту, а в 2013 році у всіх галузях реального сектору
економіки, крім промисловості та будівництва, спостерігалося зменшення їх
розміру в порівнянні з попереднім роком.
Таким чином, можна зробити висновок, що високе податкове навантаження
на галузі реального сектору економіки гальмує їх розвиток та сприяє відтоку
інвестицій у інші галузі, а саме у фінансовий сектор.
1. Податкові надходження Зведеного бюджету України в розрізі видів економічної
діяльності за 2002-2013 рр. // Статистичні дані за індивідуальним запитом / Державна
фіскальна служба України.
2. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Національний університет водного господарства та природокористування
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КОМПЛЕКСНА РІЗНОРІВНЕВА СИСТЕМА
Витіснення натурального господарства ринковими відносинами і зародження
держави призвело до виникнення потреби захисту інтересів усіх економічних
суб’єктів, що визначило актуальність підтримки економічної безпеки держави ще з
давніх історичних часів. Новий виток історії України з моменту проголошення
незалежності поставив нові завдання, у тому числі і перед системою економічної
безпеки, дотримання якої є одним із головних пріоритетів розвитку української
держави і суспільства. Дослідження сутності економічної безпеки та її структури
слід розпочинати із аналізу теоретичних підходів до проблеми. Попри наявність
значної кількості досліджень у даній сфері, однозначного визначення поняття
«економічна безпека» не сформульовано. У сучасних наукових джерелах поняття
«економічна безпека» розглядається на таких рівнях:
– рівень економічної безпеки особистості, родини;
– мікрорівень (економічна безпека підприємств-економічних суб’єктів ринку);
– мезорівень (економічна безпека регіону, території, галузі, виробничого
комплексу);
– макроекономічний рівень (економічна безпека держави) [1, с. 245].
Економічна безпека особистості – це такий стан економічної свідомості, при
якому суб’єкт сприймає існуючу якість життя як адекватну і надійну, так як
створюються реальні можливості для задоволення його економічних потреб у
теперішній час і є впевненість у майбутньому [2, с. 42].
За підходом Програми Людського розвитку ООН (UNDP) безпека людського
розвитку включає економічну безпеку (країни), продовольчу безпеку, безпеку для
здоров’я, безпеку довкілля, персональну безпеку, безпеку общини, політичну безпеку
[3, с. 355-357]. Деякі зарубіжні дослідники вказують, що економічна безпека особи
сприймається як безпека зайнятості, доходу та певного рівня споживання, і може відрізнятись від колективної економічної безпеки суспільства, йдучи проти логіки ринкової економіки, руйнуючи національні перспективи зростання економіки [4, с. 17].
Економіст А.Ачарйа підкреслює, що в минулому домінувала економічна безпека
правлячого режиму або політичної системи [5, с.8]. Таким чином, в центрі
економічної безпеки опинялась економічна еліта суспільства. З часом безпеку режиму замінює безпека громадян, матеріально задоволені громадяни є менш чутливими
до впливу внутрішніх та зовнішніх економічних загроз (М.Лаффер) [5, с. 8].
Щодо економічної безпеки підприємства, то під нею розуміють стан
виробничо-комерційної діяльності, при якому забезпечується дотримання
економічних інтересів підприємства на підставі його стійкості та властивостей
системи, що саморозвивається, і попередження впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз [6, с. 8].
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Економічною безпекою регіону вважають сукупність властивостей економічної системи регіону, що забезпечують стабільність, стійкість та поступальний
характер розвитку регіону, певну незалежність і водночас інтеграцію з економікою
держави в умовах дестабілізуючого впливу загроз різного виду [7, с. 79].
У стратегічному плані рівні економічної безпеки індивіда, суб’єкта господарської діяльності і держави неподільні, оскільки як здійснення індивідуальних
відтворювальних процесів, так і їхнє перетворення на процес суспільного відтворення можливі лише за умови органічного об’єднання робочої сили (індивідуума),
засобів виробництва та економіко-правового середовища (держави) [8].
Аналіз досліджень провідних вчених даної галузі дозволяє виокремити певні
напрямки трактування сутності економічної безпеки держави. Згідно першого
напрямку економічна безпека трактується як стан забезпечення національних
інтересів і здатності розвитку [10, с. 16]. Інший підхід до тлумачення економічної
безпеки, якого притримується відомий вчений у даній сфері Мунтіян В. І., передбачає
здійснення певного комплексу заходів [11]. Згідно третього підходу вчені в дефініції
економічної безпеки акцентують увагу на здатності до розширеного відтворення [8].
За четвертим підходом вчені у визначеннях наголошують власне на стійкості до
загроз [12, с. 8].
Виходячи із наведених визначень понять «безпека» та «економічна безпека»,
вважаємо, що при визначенні поняття «економічна безпека держави» слід
враховувати що це такий стан економічної системи, який передбачає: 1) захищеність від зовнішніх та внутрішніх загроз; 2) здатність до відтворення і розвитку;
3) дотримання національних інтересів; 4) досягнення необхідного рівня соціальних
стандартів.
На нашу думку, під поняттям «економічна безпека держави» слід розуміти
такі економічні умови функціонування реального та фінансового секторів
національної економіки, за яких гарантується дотримання національних інтересів,
мінімізується дія зовнішніх та внутрішніх загроз, що забезпечує ефективність та
незалежність національної економіки, її стабільність та стійкість, здатність до
відтворення і розвитку та дотримання соціальних стандартів.
Зважаючи на таку комплексність поняття «економічна безпека», дослідження
факторів її впливу, показників, що характеризують її стан, напрямків її підтримки і
посилення, має здійснюватись із врахуванням глибинних економічних зв’язків і
базуватись на потужному теоретичному підґрунті.
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к.е.н., доцент
Національний університет водного господарства та природокористування
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
На даний час підтримка стану економічної системи нашої держави у великій
мірі залежить від міжнародних організацій – головним чином за рахунок надання
міжнародних кредитів. Великі перспективи несе інтеграція України до Європейського союзу. Співпраця з міжнародними організаціями ставить перед Україною
низку вимог, серед яких – прозорість фінансових потоків. Саме така вимога
стосується оновлення системи бухгалтерського обліку державних фінансів, робота
над чим інтенсивно ведеться Міністерством фінансів України на сучасному етапі.
Система бухгалтерського обліку в бюджетних установах, що існує на сучасному
етапі, в основних аспектах, задовольняє потреби користувачів фінансової звітності
всередині країни. Проте інформація, що надається цією системою, не корелює із
відповідними потоками інформації на міжнародному рівні. Це зумовлено відмінністю
в методологічних підходах до обліку в державному секторі в розрізі його окремих
об’єктів. У цьому аспекті адаптація національних стандартів України до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі дасть змогу
уніфікувати інформаційне забезпечення державних фінансів.
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Прийняті відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС) регламентують
облік у розрізі різних об’єктів і відповідають в переважній частині міжнародним
стандартам. Порівняно з чинною практикою бюджетного обліку внесено ряд
вагомих змін, які суттєво впливатимуть на розкриття облікової інформації. Новий
склад фінансової звітності, нові методологічні засади визнання, оцінки та
класифікації активів, пасивів, доходів та витрат установи є причиною трансформації традиційних об’єктів бюджетного обліку.
У цьому контексті варто зауважити про необхідність виділення у дві
повноцінні підсистеми бухгалтерського обліку фінансовий та управлінський облік
у державному секторі. І тому підсистема фінансового обліку має забезпечувати
інформаційні потреби користувачів щодо: джерел надходжень коштів та напрямів
їх використання; результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети
діяльності; дотримання фінансової дисципліни суб’єктом державного сектору;
цільового використання бюджетних коштів; оцінки якості управління; оцінки
здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання; придбання, продажу та
володіння цінними паперами; участі в капіталі підприємств; рівня ресурсів,
потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок
продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей. Саме
такі завдання і сформульовані у НП(С)БОДС 101 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», що набуло чинності у 2015 році.
За умови вдалої реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі, вдасться підвищити рівень бюджетної безпеки України
шляхом набуття прозорості, функціональності та адекватності інформаційноаналітичного забезпечення, що надається підсистемою фінансового обліку.

Жебчук Л.Л.
аспірантка Науково-дослідного фінансового інституту
ДННУ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів
України
ВИКЛИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ
НАСЕЛЕННЯ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Сьогодні економічна ситуація в країні є вкрай важкою та супроводжується
заморожуванням попиту на споживчі та інвестиційні товари, хронічним
недоінвестуванням всіх галузей економіки, втратою робочих місць, відтоком
грошей з банківської системи. І цей перелік є далеко не повним.
В умовах тривалого територіального конфлікту, що призвів до загострення і
без того складної економічної ситуації в країні, пошук шляхів виходу зі складного
становища є першочерговим для уряду. Очевидно, що проведення швидких, часто
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болісних (бо вимушених), однак, як очікується, «правильних» реформ в Україні,
повинно забезпечити не стільки стабільне наповнення фінансовими ресурсами
бюджету країни в кризовий період, а скільки є необхідною та невід’ємною умовою
для надання кредитних ліній від Міжнародного валютного фонду та небайдужих
країн-членів Євросоюзу. Відрадно, що в стратегічній перспективі, активне
реформування економіки країни, покликано задовольнити інтереси не тільки
держави в стабільному зростанні надходжень до бюджету країни та стимулюванні
економічних процесів, а й справдити сподівання кожного члена українського
суспільства на наближення до європейського рівня життя.
Як доводить історичний досвід, фіскальна складова державного регулювання
є і найшвидшою і найдієвішою. Реалії сьогодення не стали виключенням. Тривала
спільна робота, гострі дискусії та вивчення численних альтернатив призвели до
вироблення узгодженого документу, який був від імені Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України поданий до Кабінету Міністрів України. Даний
документ містить концепції реформування податкової системи України, серед
яких, відзначимо вже традиційне скорочення кількості податків шляхом їх
укрупнення (з 22 до 9), що фактично означає лише скорочення переліку назв видів
податків, однак, не їх підвидів; а також не менш традиційний варіант децентралізації влади, що стосується переведення деяких податків із категорії загальнодержавних в категорію місцевих, що є позитивним моментом, адже дозволить не тільки
підвищити рівень «прямих» надходжень до місцевих бюджетів, а й збільшить
зацікавленість місцевих органів влади у їх стягненні.
Однак, особливої уваги потребує розгляд пропозицій щодо реформування
«зарплатних податків» (зокрема ЄСВ та податку з доходів фізичних осіб (ПДФО)),
адже це найбільш громіздка складова реформування, яка має на меті зменшити
податкове навантаження на «зарплатні доходи». Так, для порівняння, в 2013 році
рівень податкового навантаження на «зарплатні доходи» в Україні складав 54,5%, в
той час як в середньому по країнах ЄС-28 – всього 36,1% [1]. При цьому, в Україні
більше 70% працюючих одержує доходи нижче 3 мінімальних зарплат (МЗП) на
місяць, а доходи цих платників становлять більше 50% всіх зарплатних доходів [1].
Суть реформування у сфері ПДФО зводиться до зростання прогресивності в
оподаткуванні та введенні кількох ставок оподаткування, залежно від розміру
нарахованого доходу. Однак, такий підхід не можна вважати до кінця вдалим,
адже він суперечить принципу соціальної справедливості та рівнонапруженості
зростання оподаткування. Очевидним, є і той факт, що це може призвести до
нового витка тінізації доходів. Врешті решт, навіщо заробляти більше, якщо податкове навантаження теж збільшиться, при чому не рівномірно, а стрибкоподібно. Таким чином, лише будуть втрачатись стимули до праці.
Що ж до ЄСВ, то декларується залишити рівень утримань із заробітної плати
на рівні 3,6%. Однак, пропонується провести деякі зміни в оподаткуванні фонду
оплати праці для роботодавців, подібно до оподаткування ПДФО, а саме:
здійснювати нарахування не від класу ризику, а виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати. Раціональне зерно в цьому, безсумнівно є, адже такий крок має
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на меті скоротити податкове навантаження на роботодавця, що дозволить йому
вкладати вивільнені кошти в розвиток бізнесу.
Якщо описані вище заходи – це тільки реалістичний сценарій розвитку подій
у фіскальній сфері, то фактично, з 1 січня 2015 року маємо такі нововведення:
1) збільшено максимальну ставку оподаткування ПДФО для місячних
оподатковуваних доходів з 17% до 20%;
2) виграші та призи в державну та недержавну грошові лотереї оподатковуються незалежно від їх суми за ставкою 15%;
3) знижено межу для оподаткування пенсій від 10000 грн. в місяць до трьох
мінімальних зарплат;
4) підвищено ставки оподаткування всіх пасивних доходів з 15% до 20%.
Наведений перелік дозволяє відзначити, що відбулось ще одне зростання
фіскального навантаження на давно «заморожені» доходи населення (і не тільки
працюючого), які, віднедавна, ще й не підлягають індексації, а також не
супроводжуються хоча б мінімальним зростанням державних соціальних
стандартів, що на фоні щоденного знецінення гривні та зростання рівня цін на
товари та комунальні платежі може і не мати очікуваного економічного ефекту від
запровадження, однак, абсолютно точно призведе до ще одного витка зубожіння.
Що ж, очевидно, час покаже.
В післякризовий період, коли спаде паніка, владі потрібно буде згадати, що
основною потребою будь-якої країни сьогодення є забезпечення збалансованого
розвитку всіх підсистем економіки та гармонізація інтересів різноманітних верств
населення. А для України – це ще й відновлення економічної міцності для інтеграції
України у європейську економічну систему. Оскільки, чільне місце у цьому процесі
посідає реформування податкової системи, яка забезпечує державу необхідними
фінансовими ресурсами, то воно повинно носити не тільки виважений та економічно
обґрунтований характер, а ще й орієнтуватись на довгострокову перспективу, а не на
«латання дір» сьогодення. Крім того, не відміну від європейських країн, сучасна
податкова система України позбавлена стимулюючої складової, яка в нинішніх
умовах розвитку повинна розкриватися у взаємозв’язку всіх основних функцій
оподаткування – фіскальної, розподільної та регулятивної.
1. Концепція реформування податкової системи України. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247504310.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та
доповненнями).
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Жебчук Р.Л.
аспірант Науково-дослідного фінансового інституту
ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України
БЮДЖЕТУВАННЯ ЗА УЧАСТІ ГРОМАДЯН:
СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В сучасних соціально-економічних умовах Україна потребує оновлення та
поліпшення ефективності інструментів управління державними фінансами. Це
зумовлено потребою у фінансових ресурсах як для стабілізації соціально-економічної ситуації в середині країни, так і для забезпечення процесу її подальшого
реформування в європейському напрямку розвитку.
З огляду на зазначене та враховуючи контекст розвитку та становлення
суспільства в Україні з часів здобуття незалежності, а особливо – подій Революції
Гідності, вважаємо, що в сучасних умовах доцільно зосередити увагу на пошуку
нових форм демократії. Розвиток у цьому напрямі вже став характерною рисою
міжнародної наукової думки та практики сучасності.
Серед нових концепцій якісно відзначається теорія демократії участі (від
англ. “participate” – брати участь) [1; 2], прихильники якої відкидають погляди про
нездатність мас до конструктивних політичних дій та ведуть активний пошук
каналів ефективного залучення громадян до процесу вироблення та прийняття
державно-управлінських рішень.
В площині економіки згадана теорія втілена в ідею бюджетування за участі
громадян (інші варіанти перекладу – партиципативне бюджетування, спільне
бюджетування, бюджетування за участі громад від англ. “participatory budgeting”).
Проблематиці ролі громад в процесі бюджетування присвячено праці таких
вчених як А. Шах (Shah A.), Б.Вамплер (Wampler B.), Р.Сміт (Smith R.) К. Герцберг (Herzberg C.), Г. Аллегретті (Allegretti G.), К. Джонсон (Johnson C.) та ін.
Для вітчизняної фінансової науки тематика партисипативного бюджетування
є відносно новою, відтак потребує подальшої уваги та наукових досліджень.
Водночас, в Україні в якості інструментів залучення громадян до процесу
прийняття управлінських рішень найчастіше використовуються громадські слухання та громадські ради.
Однак, часто громадські слухання проводяться формально, і тому вони
малорезультативні, а громадські ради з початком їх утворення стали поступово
трансформуватися в неточні копії державних органів, основним завданням яких в
кінцевому підсумку стає лише надання громадської підтримки рішень, що
приймаються органами державної влади.
Вважаємо, що ситуацію можна змінити саме залученням громадян до процесу
вироблення та прийняття рішень через бюджетування за участі громадян.
Сьогодні у світі програми бюджетування за участі громадян реалізуються на
прохання урядів, громадян, недержавних організацій (НДО), та організацій громадянського суспільства, що надає громадянам можливість відігравати безпосередню
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роль у визначенні того, як і де повинні бути використані ресурси. Ці програми
створюють можливості для залучення, навчання, та розширення прав і можливостей громадян, які можуть сприяти становленню більш активного громадянського суспільства.
Зародившись у Бразилії у 1980х роках, концепція партисипативного
бюджетування є потужним інструментом децентралізації країн на різних
континентах [3]. Франція, Великобританія, Іспанія та Італія є найактивнішими
країнами у Європі, що здійснюють бюджетування за участі громадян. Водночас,
поширенню цього типу бюджетування в світі з метою сприяння розвитку
самоврядування сприяють такі міжнародні організації як Світовий банк, ООН,
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Німецьке агентство з
міжнародного співробітництва (GTZ), тощо [4].
Бюджетування за участі громадян являє собою механізм (або процес), через
який населення приймає рішення або бере участь у прийнятті рішень щодо розподілу
всіх або частини доступних державних ресурсів за відповідними цілями [5].
Партисипативне бюджетування передбачає залучення громадян до прийняття
рішень про пріоритети витрат певного бюджету на їхньому територіальному рівні.
Це означає, залучення громадян і суспільних груп до обговорення пріоритетів для
витрат бюджету, внесення пропозиції щодо статей видатків, і голосування за них,
а також дає можливість місцевим жителям здійснювати перевірку та моніторинг
процесу бюджетування.
В участі в процесі партисипативного бюджетування зацікавлені різні суб’єкти
соціально-економічних відносин. Так, місцеві органи влади залучаються з метою
створення бази політичної підтримки, досягнення більш справедливого розподілу
дефіцитних ресурсів, сприяння суспільному навчанні, а також забезпечення прозорості врядування. Громадяни беруть участь у партисипативному бюджетуванні з
метою розширення доступу до процесу прийняття державних рішень, отримання
доступу до інформації, а також поліпшення якості послуг, що надаються органами
державної влади та місцевого самоврядування. Організації громадянського
суспільства беруть участь з метою створення більш широких мереж прихильників і
збільшення їх здатності впливати на процеси прийняття управлінських рішень.
Отже, бюджетування за участі громадян є новим механізмом, імплементація
якого в Україні, на нашу думку, може призвести до підвищення прозорості
управління публічними фінансами та підвищити ефективність діяльності органів
влади на різних рівнях врядування.
1. Alternative Conceptions of Civil Society, edited by Simone Chambers and Will Kymlicka
(Princeton University Press, 2002).
2. Baiocchi, Gianpaolo (2005). Militants and Citizens: The Politics of Participatory
Democracy in Porto Alegre. Stanford University Press.
3. Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G., Röcke A., Lopes A., Alves M. Learning from the
South: Participatory Budgeting Worldwide – An Invitation to Global Cooperation / S. Yves,
C. Herzberg, G. Allegretti, A. Röcke, A. Lopes, M. Alves // Engagement Global – Bonn, Germany. –
2013. – № 25.
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Жежуха В.Й., Кольбенко І.А.
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ
Мобільність студентів є однією із визначальних передумов здобуття сучасної
європейської освіти. Навчання, стажування та науково-дослідницька робота за
кордоном збагачують особистий досвід студента, надають йому змогу розширити
спектр міжнародних контактів, набувати нових знань й обмінюватись існуючими.
Не слід забувати і про можливість поглибленого вивчення іноземних мов,
спілкуючись безпосередньо із їхніми носіями.
Європейський Союз приділяє значну увагу проектам та програмам, що
сприяють контактам між людьми, зокрема між студентською молоддю. ЄС пропонує
українському студентству взяти участь у таких програмах і проектах, як «Молодь в
дії», «Еразмус Мундус», «Темпус», «Євроклуби» тощо. Як приклад, молодіжна
програма Європейського Союзу «Молодь в діі» (Youth in Action Programme of the
European Union), що є продовженням програми «Молодь для Європи» та
впроваджується протягом багатьох років, є однією із небагатьох програм, у якій
Україна має унікальне право брати участь на рівні з країнами членами ЄС та
країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Централізовані акції програми «Молодь в діі»
підтримуються безпосередньо Європейською Комісією, що спирається на Виконавчу
агенцію з аудіовізуальних, освітніх та культурних питань. Завдяки неформальному
навчанню й міжкультурному діалогу ця програма спрямована на поширення повсюди
європейської концепції, формування громадянського суспільства, розвитку
солідарності й толерантності між молоддю тощо. Акценти у програмі робляться в
першу чергу на зміцнення соціальних контактів Європейського Союзу.
Разом з тим, слід наголосити, що сьогодні студентська молодь здебільшого
недостатньо поінформована як про ЄС загалом, так і про його освітні пропозиції
щодо міжнародної мобільності студентів. Очевидно, що причини цього різні. Попри
те, більшість із них криються у керованих підсистемах навчальних закладів, коли
чимало корисної інформації із зазначеної тематики просто не акумулюється і не
передається каналами прямого зв’язку до студентів. Відтак, «забіганим» напруженим
навчальним процесом, студентам нерідко просто не вистачає ні часу, ні натхнення на
пошук корисної та актуальної інформації про можливості міжнародної співпраці.
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За цих умов важливе завдання сьогодення – створення у структурі вітчизняних
навчальних закладів окремих підрозділів, безпосереднім функціональним обов’язком
яких буде налагодження міжнародної співпраці з іноземними ВНЗ, акумулювання
інформації про освітні пропозиції за кордоном, у т.ч. ґранти, літні школи, навчальні
програми, організування різних заходів за участю іноземних студентів, представлення можливих пропозицій міжнародної співпраці для власних студентів, їхнє
консультування та супровід тощо. Тільки ті вітчизняні ВНЗ, хто активно працюватиме у цьому напрямку, здобудуть стійкі конкурентні позиції на українському ринку
освітніх послуг, адже це – заклик сьогодення. Політика керівництва вітчизняних ВНЗ
повинна бути спрямованою на розбудову міжнародного напряму діяльності. Тим
самим можна бути використати можливості повноцінної участі університету в єдиному європейському освітньому просторі, базованому на Болонському процесі, що
визначено в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною.

Іваній К.O.
аспірант
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи
Національного банку України»
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ
Як зазначає В. Кочетков, проникнення іноземного капіталу у національні
банківські системи як промислово розвинених, так і країн з перехідною
економікою набуло широких масштабів та стало переважаючою тенденцією у
розвитку світової економіки. Розвинення банківської системи України є тісно
пов’язаним із інтеграційними процесами, які відбуваються в світовій економіці,
саме тому проблеми доступу іноземного капіталу і його впливу на діяльність
вітчизняних банків набувають значної актуальності [2].
Отже, на фоні світової фінансової кризи 2008 року більшість банків із іноземним
капіталом, що працювали на ринку у 2008 р., створили необхідні резерви під
проблемну заборгованість та докапіталізувались у потрібних масштабах. Переважно,
на першому етапі зазначене відбувалось за рахунок капіталу материнських структур,
а надалі в міру стабілізації ситуації суттєва частина необхідної ліквідності вже
формувалась за рахунок української бази фондування за допомогою притягнення
внесків населення та зростання кількості корпоративних клієнтів. Такі ресурси були
«дорогими» у порівнянні із коштами материнських структур, проте, надавали
можливість українським «дочкам» почувати себе відносно незалежними та достатньо
активно вести кредитну діяльність у період 2010-2013 рр.
З метою залучення коштів населення банки із іноземними інвестиціями активно
нарощували філіальну мережу, основний акцент у рекламі при цьому роблячи саме
на надійності цих фінустанов за рахунок залученого іноземного капіталу
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міжнародних акціонерів. Отже, більшість банків із іноземними інвестиціями в
Україні до початку 2013 р. мали достатньо розгалужену мережу відділень та значний
штат, що само по собі було дуже витратно. Це було характерно як для українських
банків із європейськими капіталами, так і для їх колег із російським «корінням».
За даними НБУ, на фоні поступового зменшення показників розвитку української економіки, вже починаючи із 2011 р. у банківській системі (максимальна
кількість банків із іноземним капіталом – 55 банків) почала спостерігатись тенденція
зменшення кількості «іноземців». Станом на 01.09.2014 кількість банків із іноземними інвестиціями зменшилася до 50, а питома вага іноземного капіталу у статутному
капіталі українських банків зменшилась із 40,6 % (станом на 01.01.2011 р.) до 31,6 %
(станом на 01.09.2014 р.) і це на фоні більш, ніж 60 %-ї девальвації гривні.
Політична і економічна криза, яка охопила Україну у 2014 р., та військові дії
на південному сході країни, оптимізму іноземним акціонерам українських банків
не надають. Зменшення рейтингу країни обумовило автоматичне зменшення
рейтингів банків – резидентів України, що, у свою чергу, призводить до того, що у
консолідованій звітності міжнародних фінансових груп активи їхніх українських
дочок виглядають не кращим чином та є потенційно проблемними активами.
Одночасно, результати стрес-тестування найбільших 15 банків України
підтвердили попередні прогнози аналітиків про те, що більшість із цих банків
вимагають докапіталізації у тій або іншій мірі. Із них більше половини – це банки
із іноземними інвестиціями. Подібна ситуація, за попередніми прогнозами, буде і
по групі 20 великих банків, які пройшли стрес-тестування дещо пізніше, серед
яких також більше половини мають в структурі капіталу частку «іноземців».
При цьому, російський банківський капітал, в зв’язку із ситуацією на
південному сході, почувається в Україні достатньо некомфортно, що у принципі
прогнозовано. Анексія Криму і військові дії на південному сході України за
участю російських військових призвели до введення санкцій із боку ЄС і США, а
також до зміни у законодавстві України, що надає можливість у деяких ситуаціях
активно впливати на банківські структури із російським капіталом. Тому ці банки,
які активно розвивалися у попередні роки, зараз вимушені знизити темпи свого
розвитку в Україні чи навіть зменшувати обсяги бізнесу у країні.
Отже, політичний фактор активно вплинув на вилучення вкладів у всіх банків
із російським капіталом, що призвело до зменшення їхньої активності на нашому
ринку та коригування планів відносно наступного розвитку [4].
Загалом за 2014 рік кількість банків із іноземним капіталом збільшилася на 2 –
до 51 банка.
Частка іноземного капіталу у українській банківській системі (статутному
капіталі банків) за 2014 рік зменшилая на 1,5 п.п. – до 32,5 %. У відповідності до
даних НБУ, за підсумками грудня 2014 р. у порівнянні із листопадом частка
іноземного капіталу у українській банківській системі зросла на 0,3 п.п. Кількість
банків із іноземним капіталом в Україні за 2014 р. зросла на 2 – до 51 банка,
кількість банків із 100 % іноземним капіталом не змінилася та становить 19 [3].
Щодо перспектив діяльності банків з іноземним капіталом в Україні зазначимо,
що суть відповідної державної політики повинна полягати не в жорсткому
28

регулюванні інвестиційних потоків, а у створенні сприятливих умов для ефективної
діяльності та лібералізації інвестиційного режиму і виходити з відповідності мотивів
іноземних інвесторів пріоритетам національної економіки [1].
Таким чином, усі українські банки із іноземним капіталом опинились в тій же
ситуації, що й їхні українські колеги як за переліком труднощів, із якими вони
стикнулися у 2014 р., так і за масштабом таких проблем. Шлях для вирішення
зазначених проблем є простим – збільшення капіталу і оптимізація бізнесу. Слід
зазначити, що суттєва частина банків із іноземним капіталом в Україні належить
великим світовим фінансовим групам, для яких репутаційні втрати при можливому
банкрутстві їх українських «дочок» значно вище, ніж їхні прямі збитки від ведення
бізнесу в Україні. Тому вони будуть проводити активну докапіталізацію своїх
дочірніх банків з метою поліпшення ситуації, стосовно інших, чиї іноземні власники
не захочуть чи не зможуть здійснити додаткових вливань в їхній капітал,
найімовірніше пройдуть процедуру злиття та поглинання з успішнішими банками.
1. Квактун О. О. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у
банківську систему України / О. О. Квактун, Цянь Лю // Економічний простір. – 2013. –
№ 75. – С.20-28.
2. Кочетков В. М. Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні [Електронний
ресурс] / В. М. Кочетков. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2979. –
Назва з домашньої сторінки інтернету.
3. У банківській системі України поменшало іноземного капіталу [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/finance/1040545-u-bankivskiy-sistemiukrajini-pomenshalo-inozemnogo-kapitalu.html. – Назва з домашньої сторінки інтернету.
4. Чи надійні банки з іноземним капіталом? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://groshi-v-kredit.org.ua/chy-nadijni-banky-z-inozemnym-kapitalom.html. – Назва з домашньої
сторінки інтернету.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ
ТА ПЕРСПЕКТИВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Одним з найважливіших етапів реформування економіки країни є створення
ефективного ринку капіталу. Це означає, що будь-які перетворення в економічній
сфері залишаються незавершеними, якщо не буде створено конкурентоспроможного
фінансового сектору та ринку капіталу, який зможе мобілізувати, перерозподіляти та
надавати економіці необхідні інвестиційні ресурси. Враховуючи це, саме розвиток
фондового ринку, що є складовою ринку капіталу та невід’ємним сегментом
національної економіки, набуває важливого значення в умовах глобалізації.
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Питанням формування та розвитку фондового ринку приділяють увагу як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти, серед яких можна назвати
В.Базилевича, М. Бурмака, О. Василика, В. Корнєєва, О. Мозгового, В. Савченко,
Дж. Долана, К. Форбса тощо.
Незважаючи на велику кількість робіт з обраної тематики, невивченими
залишились сучасні загрози для розвитку фондового ринку як сектору ринку
капіталу, що потребує проведення нових досліджень факторів впливу на зазначені
сегменти економіки.
Метою роботи є аналіз стану та тенденцій розвитку фондового ринку,
визначення нагальних проблем, їх вплив на розвиток ринку капіталу та розробка
шляхів покращення ситуації на фондовому ринку України.
На сьогодні ринок цінних паперів України виступає однією з найважливіших
складових економіки країни, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу,
а й всієї фінансової системи держави.
Доцільно зазначити, що сучасний стан фондового ринку та його структура
утворилися внаслідок трансформації економічної системи, яка відбувалась в
Україні під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів її розвитку, тобто криз на
світових фінансових ринках упродовж останніх років [1].
Рівень розвитку фондового ринку можна характеризувати на підставі
інформації щодо обсягу випуску цінних паперів, а також обсягу торгівлі на ринку
цінних паперів.
Динаміка зазначених показників наведена на рис. 1 та рис. 2 відповідно [4].

Рис. 1. Динаміка обсягу випуску цінних паперів за 2002-2013 рр., млрд. грн.

На підставі даних рис. 1 та рис. 2 можна зробити висновок про прогресивну
динаміку незважаючи на деякі протилежні зміни.
Так, на рис. 1 видно, що період 2002-2009 років характеризується
активізацією діяльності на фондовому ринку, хоча, починаючи з 2008 року,
макроекономічні процеси країни почали характеризуватися посиленням
нестабільності, основною причиною якої стала світова економічна криза. Проте,
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зазначимо, що 2013 рік характеризується найбільшим обсягом випуску цінних
паперів у порівнянні з іншими роками досліджуваного періоду.
Така невідповідність організованого ринку цінних паперів процесам реальної
економіки є свідченням того, що в Україні відсутній зв’язок між основними
індикаторами організованого ринку та макроекономічними показниками,
зокрема, інвестиціями в основний капітал [2].

Рис. 2. Динаміка обсягу торгівлі на ринку цінних паперів, млрд. грн.

Стосовно динаміки обсягу торгівлі виконаних біржових контрактів з цінними
паперами (рис. 2) можна сказати, що вона здебільшого є відображенням
взаємозв’язку між фондовим ринком та макроекономічними процесами в країні.
Про це свідчить реакція фондового ринку на світову фінансову кризу. У 2009 році
спостерігається зменшення обсягів торгівлі цінними паперами на 5% в порівнянні
з попереднім роком. Проте варто зазначити, що за період 2010-2013 рр. обсяг
торгівлі біржовими контрактами з цінними паперами щорічно зростав, що
пояснюється збільшенням попиту на цінні папери як вітчизняних, так і іноземних
інвесторів, а також зростанням вартості цінних паперів емітентів.
Проте, незважаючи на прогресивну динаміку, варто зазначити, що основними
тенденціями фондового ринку останніх років є комерціалізація бірж (її
акціонування та генерація прибутковості біржової діяльності), а також об’єднання
бірж з метою отримання конкурентних переваг. Проте такі дії не завжди
призводять до наявності синергетичного ефекту. Це пояснюється тим, що біржі,
які зацікавлені в максимізації прибутковості, своїми діями нарощують масштабну
мультиплікацію похідних цінних паперів, що впливає на підвищення
спекулятивної направленості ринку та його волатильність.
До того ж, до нестабільності фондового ринку на сучасному етапі призводить
розвиток електронної торгівлі, що спричинило нестримне зростання обсягів
проведених операцій та зміну самої структури фінансових ринків.
Посилена волатильність світового фондового ринку збільшує нестабільність
економічної системи та викликає необхідність перегляду системи регулювання
національних фінансових ринків.
Зазначимо, що у структурі власників державних облігацій за даними НБУ у
2013 році частка нерезидентів склала лише 2,15 %, а в 2008 році була 61,71 %.
Іноземні інвестори вивели значну більшість своїх фінансових ресурсів з
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вітчизняного фондового ринку та на даний час не планують розширювати свою
присутність на ринку через низьку інвестиційну привабливість України.
До того ж, іноземні інвестори лишені можливості страхувати валютні ризики
в Україні через відсутність валютних деривативів, введення яких призупиняється
Національним банком України. Така ситуація призводить до маніпулювання
ринком незначними обсягами вкладень. У зв`язку з цим ще в березні 2012 року
«індексний кошик» UX було зменшено з 15 до 10 акцій.
Для вирішення проблем, що спричиняють гальмування розвитку фондового
ринку України, слід здійснити ряд позачергових заходів, а саме:
1) вдосконалити законодавчу базу;
2) підвищити роль держави на фондовому ринку;
3) створити сприятливі умови для реалізації прав інвесторів на придбання
цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
4) забезпечити захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг шляхом
розкриття інформації учасниками фінансового ринку на основі загальноприйнятих
принципів, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту;
5) забезпечувати зосередження торгівлі цінними паперами тільки на
організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках;
6) створити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емітентів
на території України і цінних паперів резидентів за її межами;
7) здійснити податкове та валютне стимулювання фондового ринку [3].
Враховуючи все зазначене, можна зробити висновок, що процес розвитку
українського фондового ринку є досить нерівномірним, до того ж, він стримується
за рахунок основних перешкод, на які слід звернути увагу у процесі реформування
сфер фінансового ринку та інтеграції в економічний простір ЄС.
Зокрема, аналіз показав, що сучасний ринок цінних паперів України
характеризується надзвичайно високим ступенем фрагментації, обмеженістю
ліквідності та різноманітності видів цінних паперів, що є основними перешкодами
до майбутнього розвитку фондового ринку та ринку капіталу в цілому. Проте,
незважаючи на всі недоліки, ринок цінних паперів має потенційні можливості для
подальшого розвитку, а особливо це стосується ринку державних цінних паперів.
1. О.І. Петренко Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України /
Петренко О.І. // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – № 37. – 2013. –
С.103 – 110.
2. Калач Г.М. Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку //
Г.М. Калач // Науковий вісник Національної академії Державної податкової служби України
(економіка, право). – 201 – № 1(36). – С. 63-68.
3. Фатєєва Л.А. Оцінка проблем та перспектив фондового ринку України / Л.А.Фатєєва //
Розвиток економічної системи в умовах глобалізації. – 2014. – № 4. – С. 126-129.
4. Річний звіт НКЦПФР за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf. – Назва з екрану.
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
З фінансової точки зору, інвестиції – це вкладення коштів з метою отримання
прибутку. Інвестиційна привабливість – запорука залучення інвестицій як на рівні
підприємства, так і на рівні держави, адже саме інвестиційна привабливість
показує, на скільки країна є привабливою для вітчизняних і зарубіжних інвесторів
для вкладання в неї капіталу.
Для ефективного розвитку економіки України залучення іноземних інвестицій є
надзвичайно важливим, оскільки це сприятиме поповненню джерел фінансування
діяльності підприємств, зростанню обсягів їхніх активів, що дозволить збільшити
обсяги виробництва, сприятиме утворенню більшої кількості робочих місць тощо.
Впродовж 2009-2014 рр. відбувалося поступове нарощення обсягів прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України. Проте темп приросту ПІІ
зменшився з 12,46% у 2009 р. до 5,17% у 2014 р., що є негативним явищем для
економіки України і свідчить про зменшення обсягів ПІІ в економіку України [1].
Однією з причин такої ситуації є зниження інвестиційної привабливості держави
для зовнішнього інвестора.
Основними інвесторами України станом на 01.10.2014 р. є Кіпр (31,16%), а
також Німеччина (11,89%) і Нідерланди (10,74%). Частка ПІІ Кіпру з кожним роком
зростає, але у 2014 р. порівняно із 2013 р. вона знизилася на 1,57%. Щодо Німеччини,
то частка ПІІ з кожним роком зменшується, проте у 2014 р. порівняно із 2013 роком
вона зросла на 1,07%. В свою чергу частка ПІІ Нідерландів у 2014 р. порівняно із
2013 роком зросла на 1,18% іі спостерігається зростання ПІІ з цієї країни починаючи
з 2012 р. [1] Тобто перспективними іноземними інвесторами економіки України є
Кіпр, Німеччина та Нідерланди.
Аналізуючи структуру ПІІ з України в економіці країн світу за 2009-2014 рр.
бачимо, що за станом на 01.10.2014 р. переважна частка ПІІ надходить до Кіпру –
90,6% [1]. Порівнюючи ПІІ з Кіпру і ПІІ на Кіпр можна зробити висновок, що Україна більше інвестує, ніж залучає, це є наслідком намагання українських підприємств
приховати свої наявні доходи через офшорні компанії, які знаходяться на Кіпрі.
Отже, незважаючи на те, що у 2014 р. частка ПІІ Кіпру знизилася на 1,57%
порівняно із попереднім роком, Кіпр залишається одним із головних іноземних
інвесторів економіки України. Але враховуючи те, що кошти з Кіпру – це «кошти з
України», то доцільно залучення ПІІ з інших країн світу, зокрема, на поточний
момент часу перспективним є розвиток співпраці з Німеччиною та Нідерландами.
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] //
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
33

Кропельницька С.О.
к.е.н., доцент
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Позитивний зарубіжний досвід державної інституційно-фінансової підтримки
розвитку кластерів1 може сприяти інтенсивному проведенню соціально-економічних реформ в українському суспільстві.
Євроінтеграційний курс, який обрала, наша держава обумовлює використання кращих успішних практик структурної перебудови економіки країни з
метою виходу з фінансової кризи та побудови стабільно зростаючого економічного базису в Україні.
Зважаючи на наявний позитивний досвід створення кластерних ініціатив в
нашій державі, вважаємо вартим уваги запозичення окремих уроків з розвитку і
підтримки кластерів у сусідній Польщі з метою апробації та адаптації окремих їх
елементів в економіці України.
У Польській агенції розвитку підприємництва (PARP) кластер визначають як
,,специфічну форму організації виробництва, яка полягає у концентрації в близькому
просторі еластичних підприємств, які ведуть комплементарну господарську діяльність. Ці суб’єкти одночасно співпрацюють та конкурують між собою, а також мають
відносини з іншими інституціями, які діють у даній сфері. Підстава для виникнення
кластера – коопераційні зв’язки, які виникають між суб’єктами, які генерують
процеси формування специфічних знань і підвищують адаптаційні можливості” [2].
З метою
державного регулювання інноваційного розвитку у Польщі
Міністерством економіки була створена державна інституція – Польська агенція
розвитку підприємництва (PARP).
Роль PARP в державній інноваційній системі – координувати і стимулювати
інноваційний процес, однією із складових якого є стимулювання кластерного
розвитку. Щодо кластерної політики PARP виступає виконавчим органом
Міністерства економіки Польщі.
PARP використовує деякі фінансові і нефінансові інструменти підтримки
кластерної політики. Але водночас, польські кластери були створені за принципом
знизу-вгору (як і деякі українські кластери [4;5]. – прим. автора – С.К.) і держава
не регулює цей процес, а тільки сприяє його активному розвитку.
Робота агенції PARP закцентована на стимулюванні розвитку і подоланні
недоліків ринкового середовища, таких як слабкі коопераційні зв’язки з
університетами і малим та середнім бізнесом, які є невід’ємними учасниками
1

Кластер, на нашу думку, виступає системою економічних відносин, що виникають
між суб’єктами господарювання, які об’єднуються на добровільних засадах, базуються на
територіальних, технологічних і/або інституційних (соціальних) зв’язках та спрямовані на
досягнення кращого сумарного фінансового результату кластера та кожного його суб’єкта
при високому рівні конкуренції [1, с.51].
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успішних кластерів. Держава не створює спеціального правового регулювання
для кластерів, а їх розвиток базується на загальноприйнятих законах та
підзаконних актах для функціонування суб’єктів господарювання різноманітних
організаційно-правових форм.
Польські кластери здебільшого співфінансуються регіональними органами
влади (Marshal Offices) і кількома державними агенціями, такими як Польська агенція
розвитку підприємництва (PARP), Національний центр науки і розвитку (NCBiR)2.
Джерела співфінансування кластерних проектів, зазвичай, залежать від їх
виду, галузевої приналежності та значення для розвитку окремої території чи
держави в цілому.
Вивчення такого підходу у розробці кластерної політики та стимулюванні її
реалізації в Польщі є, на нашу думку, важливим у налагодженні системи
кластеризації економіки України.
1. Кропельницька С.О. Особливості формування фінансових відносин у кластері народних
художніх промислів / С. О. Кропельницька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5 –
С. 51-59.
2. Крийом П. Польський досвід, пов’язаний з підтримкою кластерів koda.gov.ua/…–
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: Polskiy_dosvid,_povyazaniy_z_pidtrimkoyu_klasteriv.ppt.
3. Ткачук І.Г. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія,
практика: монографія / І. Г. Ткачук, С.О. Кропельницька. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. –
264 с.
4. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О. Кластери Івано-Франківщини: приклади організації
співпраці та прояву кластерних ініціатив / Кластери в економіці України: монографія / за наук.
ред., проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 587-631.
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Регіоналізація інвестиційної політики є актуальним трендом в сфері управління
економічним розвитком територій на теренах Європи та ряду інших розвинених країн
світу, і популярність такого підходу є результатом вкрай позитивного досвіду
організації системи господарювання в країнах ЄС. Консолідація зусиль населення
всієї країни щодо розбудови потужної економічної системи потребує врахування
регіональних особливостей і перш за все це стосується інвестиційної сфери.
В сучасних умовах випробування міцності громадської єдності в суспільстві та
наявності численних спроб дестабілізації соціально-економічного, політичного
2

За первинними даними РАRP – parp.gov.pl
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становища в країні роль регіональної державної політики, здатної забезпечити
впровадження модернізаційних перетворень в житті кожного регіону зростає.
Локальний рівень – це саме та ланка, де місцеві громадські менеджери найкраще
обізнані з проблемами, потребами населення і, найчастіше, напевно знають які саме
регуляторні важелі необхідно вжити для подолання деструктивних явищ та
забезпечення добробуту громади. Для реалізації такого підходу необхідні реальні
повноваження, інструменти та організаційні рішення, завдяки чому кожний регіон
отримає право, в рамках загальної державної регіональної політики, обирати свій
власний вектор економічного розвитку, забезпечений відповідною інвестиційною
політикою розвитку території.
Регіоналізація інвестиційної політики повинна бути здійснена, на авторську
думку, за допомогою делегування повноважень щодо регулювання руху фінансового
капіталу на місцевий рівень, оскільки так забезпечується більш прямий контакт між
інвестором та представниками державної влади, забезпечується надання прямих
гарантій. Є загальновідомим і підтверджується європейськими та світовими тенденціями той факт, що інвестори мають чіткі переваги щодо розміщення капіталовкладень, і головним критерієм є надійність умов для розміщення та відтворення
інвестованих ресурсів, що превалює над інтересами в швидкості та мультиплікативності окупності капіталу. Так, проведені за підтримки проекту “Локальні
інвестиції та національна конкурентоспроможність” (ЛІНК) Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) Держінвестпроект України дослідження стану
інституціонального забезпечення інвестиційної діяльності в Україні свідчать про
низький ступінь реальної гарантованості прав власності інвесторів. Всі основні
проблемні питання, які виникають у іноземних інвесторів, пов’язані зі станом
інституціонального середовища національної інвестиційної системи.
За останні роки усвідомлення потреби приєднання до європейських
стандартів регіонального розвитку серед політиків, науковців, експертів, всієї
громадськості зростає в Україні, і в самому Євросоюзі напрямок регіоналізації
інвестиційної політики набуватиме ще більш потужного розвитку.
В новітній регіональній державній політиці України, на думку провідних
науковців [1] і на авторську думку, повинні виділятись такі основні складові:
– стимулювання переходу від політики «єдиного центру повноважень» до
регулювання на засадах врахування максимально можливої кількості
потреб членів громад, на засадах мультицентризму, виявлення і підтримки
точок регіонального зростання, мультиієрархічності;
– надання реальних фінансових повноважень регіональним та іншим
локальним органам управління;
– застосування принципу надання рівних можливостей регіонам для
економічного розвитку при одночасній відмові від бюджетних важелів
вирівнювання міжрегіональних диспропорцій;
– запровадження непрямих дієвих важелів стимулювання інвестиційної,
інноваційної та іншої діяльності з відмовою від прямих дотаційних заходів;
– побудова ієрархічної системи управління інвестиційним та загальним
економічним розвитком регіонів на засадах багаторівневого стратегування,
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включаючи детальне планування розвитку територій на базовому, міському
та регіональному рівнях.
Незважаючи на усвідомлення необхідності впровадження ефективних інструментів регіоналізації інвестиційної політики в Україні, на прагнення досягти
децентралізованого способу регулювання економічним розвитком, численні ініціативи органів державної влади залишаються в декларативному режимі, оскільки
реальна реалізація подібних ініціатив потребує реального інституціонального забезпечення. В сфері регіонального розвитку основні законодавчі акти не розкривають
ключових проблем інвестиційного розвитку, а є спеціалізованими на вирішенні
соціально-економічних питань, питань забудови територій тощо.
Для повноцінної реалізації можливостей територій в аспекті їхнього інвестиційного розвитку необхідним є підтримання пріоритетів, які формуватимуть конкурентні переваги. Реальні можливості і повноваження локальних громад ще не дозволяють
повноцінно реалізувати децентралізовану модель забезпечення регіонального інвестиційного розвитку, однак організаційні, інформаційні та навчально-консультативні
заходи можуть вже закладати підвалини ефективної моделі, яка враховує специфіку
локальних господарських систем. Фінансові, страхові, бюджетні важелі стимулювання інвестиційної діяльності є ключовим атрибутом регіональної (локальної) політики,
однак можливість їхнього застосування ще обмежена діючим централізованим і
галузево-орієнтованим законодавством. В країнах ЄС найбільші результати в інвестиційному розвитку принесли саме делеговані фінансові повноваження в бюджетній,
страховій, кредитній сферах [2]. Насправді, інвестор, який зацікавлений в реалізації
проекту на певній території вкладатиме кошти з більшою впевненістю, якщо він
отримує можливість укласти договір про співпрацю з місцевою громадою в особі
голови або іншого відповідального представника. Передували такому порядку фінансового забезпечення місцевого розвитку в країнах ЄС суттєві організаційно-суспільні
зрушення, які заклали інституціональні підвалини на неформальному рівні, а потім на
рівні державного законодавства були прийняті відповідні нормативні документи.
Тому підтримка інвестицій в локально ефективні і стратегічно важливі для
розвитку територій види економічної діяльності, сфери господарювання, в
транскордонне, міжрегіональне співробітництво може здійснюватись за допомогою
організаційних, інформаційно-допоміжних заходів, що являтиме собою перші кроки
до майбутньої моделі повноцінного включення регіонів в національний та
міжнародний економічний обмін на засадах компліментарної участі з врахуванням
спеціалізаційних конкурентних інтересів територіальних громад.
1. Варналій З.С. Інституційні засади та організаційні механізми політики
регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка / З.С Варналій, Р.Р. Білик //
Регіональна економіка. – 2013. – Вип. 3(107), С.3-11.
2. Layko O.I. Prospects and directions of investment cooperation between Ukraine and the
European Union / O.I. Layko // Nauka i studia (Economy). – Przemysl: Nauka i studia. – 2013. – №
25. – р.114-120
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
Пасивні операції (liability-side transactions) – це операції, спрямовані на
формування ресурсів банку, понад власний капітал для ведення нормальної
діяльності, забезпечення ліквідності та платоспроможності, а також виконання
таких функцій: захисна, репрезентативна, відповідальності банку перед своїми
вкладниками, державними структурами, тобто усіма контрагенами [1].
Особливістю здійснення пасивних операцій банку є встановлення масштабів їх
діяльності, забезпечення фінансової платоспроможності, а відповідно визначення
суми прибутків чи збитків у процесі функціонування цих структур. Саме пасивні
операції є запорукою успіху для здійснення діяльності комерційного банку та
основою для проведення кредитних, інвестиційних та решти активних операцій.
На сьогодні комерційні банки дедалі частіше зіштовхуються з проблемою формування достатньої ресурсної бази особливо в кризовий період, що вилився в незадовільний стан світової та національної фінансово-економічних систем, недосконалість грошово-кредитної політики центрального банку, законодавчої бази, підірвана довіра до
кредитних установ, нерозвиненість ринку страхування, низька капіталізація [2, с. 91].
Проблема нестабільності ресурсної бази спричиняє ланцюгову реакцію, тобто
обмеження кредитної спроможності банку і, як наслідок, банк недоотримує прибуток,
а економіка – фінансової можливості подальшого розвитку. Здійснюючи свої пасивні
операції банк зосереджується, як правило, на внутрішніх ресурсах країни, насамперед, на коштах фізичних та юридичних осіб, що складають 40% і 24% відповідно.
Недовіра до банків з боку громадян України і напружена та нестабільна
ситуація в країні спричинила ряд наслідків:
1. Зниження інвестиційної привабливості для вливання коштів іноземних інвесторів в українську банківську систему. Така тенденція спричинила погіршення
фінансової незалежності банків та надмірне використання ними своїх ресурсів для
мінімізації негативних наслідків. Тому банківська система України за підсумками
2014 року отримала 52,966 млрд. грн. збитків, що стало найбільшим показником
української банківської системи.
2. Значна зовнішня заборгованість, що посилює залежність банківської
системи від валютної політики та стану зовнішніх ринків капіталу. Загальний
зовнішній борг банківської системи за даними НБУ ІІІ кварталу 2014 року
становив 20,5 млрд. дол. США (13,3% від ВВП). Протягом кварталу обсяг боргу
українських банків скоротився на 0,8 млрд. дол. США (на 3,7%) через зменшення
зобов’язань за довгостроковими кредитами (на 0,7 млрд. дол. США) та депозитами
і залишками на рахунках нерезидентів – на 0,2 млрд. дол. США. Водночас
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зобов’язання банків за короткостроковими кредитами від материнських банків
зросли на 0,6 млрд. дол. США (з початку року – на 1,2 млрд. дол. США) [3; 1];
3. Недостатня капіталізація національної банківської системи та низька конкуренція на ринку капіталів, у зв’язку з появою в Україні банків з іноземним капіталом.
Зокрема, спостерігається зменшення частки іноземного капіталу в статутному
капіталі комерційних банків України: 39,5 % – у 2013 р., 34 % – у 2014 р., 32,5 %
станом на 01.01.2015 р. Така ситуація вказує на вихід даних банків з українського
ринку через проблему нерентабельної діяльності. Станом на 1 січня 2015 з 163 працюючих (що мають ліцензію) в Україні, 51 фінансова установа – з іноземним
капіталом (на 1 січня 2014 року – 49 банків з іноземним капіталом з 180 працюючих),
у тому числі 19 – зі 100-відсотковим іноземним капіталом (на 1 січня 2014 року –
також 19) [1; 4, с.38].
Відповідно до ситуації, що склалася на ринку банківських ресурсів, постає
проблема достатності ресурсної бази банку, що є необхідною умовою для
ефективного функціонування комерційного банку.
Існує ряд важелів впливу щодо розширення можливостей здійснення пасивних
операцій, тобто покращення організації акумулювання ресурсної бази, наприклад,
підвищення довіри з боку громадян країни щодо банківських установ в цілому, адже
в першу чергу банк орієнтується на наявні внутрішні ресурси. Потрібно звернути
основну увагу на ті сторони діяльності комерційних банків, що найбільше зачіпають
інтереси населення: покращення механізму роботи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб; створення позитивного іміджу банків, як важливого чинника щодо
залучення ресурсів у вигляді депозитів; здійснення ефективної відсоткової політики.
Важливо також збільшити масштаби інвестиційного фінансування з боку
іноземних вкладників для отримання доступу до запозичення чи залучення дешевших ресурсів. Для цього ми мусимо адаптувати банківську систему, використовуючи
досвід європейський чи інших високорозвинутих країн, формуючи ресурси згідно з
міжнародними стандартами.
На жаль, банківська система протягом 2015-2016 повинна пережити кризовий
стан активної санації та реструктуризації активів, як наслідки воєнних дій в Україні і
не зможе забезпечити належну діяльність своїх структур.
Задля цього Національним банком розроблено ряд заходів задля покращення
поточного стану банківської системи у 2015 році [5; 1]:
• запровадження жорсткішої грошово-кредитної політики, де основним
інструментом управління грошово-кредитним ринком у 2015 році обрано
процентну ставку;
• поступове скасування діючих адміністративних обмежень на валютному
ринку, які зараз встановлено на рівні 3000 грн. на день.;
• очищення банківської системи від несумлінних і нежиттєздатних
учасників. Так до кінця 2014 року НБУ було виведено з банківського ринку
33 банки із 180 наявних.
1. Офіційний сайт НБУ
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Враховуючи сучасні умови розвитку України особливу увагу потрібно
приділити питанню, що стосується стабільного і постійного економічного
зростання, яке прямопропорційно залежить від рівня розвитку банківської системи
і наявних кредитних ресурсів, а, відповідно, існуючого кредитного потенціалу та
оптимального його використання. Підвищення конкурентоспроможності банків
України можливе за умови подолання таких проблем як: фінансова криза,
відсутність стабільності економічної, політичної та соціальної сфер.
У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль належить
комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями, що діють в
різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють основну частку
кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний комплекс фінансових послуг,
включаючи кредитування, прийом депозитів, розрахункове обслуговування, купівлюпродаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти та ін [4, с. 131].
Кредит і кредитні відносини відіграють важливу роль у житті кожної людини –
придбання в кредит нерухомості, автомобіля, предметів побуту і навіть продуктів
харчування нині вже є нормою в Україні. Тому, з погляду на масовість використання
даних послуг, подальший розвиток кредитних відносин спричинив могутній поштовх
загальнодержавному і регіональному розвитку і підвищив рівень життя кожного громадянина. Саме тому, з огляду на сучасну ситуацію в країні, розбалансованість системи кредитних відносин спричинив неабиякий вплив на дестабілізацію економіки
загалом. За оцінками багатьох експертів, фінансовий ринок України ще до сьогодні
був неконкурентоспроможним, ізольованим, а отже, неготовим увійти до глобальної
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фінансової системи. Проте, на теперішній час, коли банківська система України перебуває у кризовому стані, особливо важливим постає питання підняття рівня та якості
надання банками кредитних послуг, забезпечення на державному рівні можливості
ведення кредитних відносин між банками та юридичними і фізичними особами. Темпи
та якість економічного зростання залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів господарювання необхідними кредитними ресурсами.
Надання кредитів є найпоширенішою послугою, яку надають банківські
установи, кредитні операції складають основну частину доходів банків. Однак аналіз
ситуації, що склалася, свідчить про те, що більшість банків зазнає фінансового краху
саме внаслідок проведення надзвичайно ризикованої кредитної політики. Відповідно
банки повинні організовувати кредитні операції таким чином, щоб забезпечувати
оптимальний рівень прибутковості, але при цьому намагатися зменшити ризик, який
безпосередньо пов’язаний з механізмом надання і погашення банківських кредитів.
Процес кредитування суб’єктів господарювання в Україні потребує подальших
наукових досліджень і розробок. Зокрема, актуальною на сьогодні є розробка
теоретичних питань удосконалення банківського кредитування, практичне використання яких надасть банківській системі України можливість підвищити ефективність
діяльності всіх кредитних інститутів у процесі кредитування [1, с. 488].
У сучасному періоді зберігаються негативні умови, що сповільнюють кредитну
діяльність банків [5, с. 19]: – економічні – високий рівень інфляції та відсутність
заходів для її регулювання, коливання цін на банківські активи, зміни відсоткових
ставок, надмірна кредитна експансія, відсутність у кредитних організацій легальних
високоприбуткових інструментів банківської діяльності, високі ризики кредитування
реального сектору економіки, обмежені ресурсні можливості банків; – інституціональні – недосконалість нормативної бази, що регулює діяльність банків і можливість
контролю над їхніми діями, нерозв’язаність низки ключових проблем податкового
законодавства; – поведінкові – недовіра населення до кредитних організацій, незадоволений споживчий попит на банківські послуги.
Світовий досвід показує, що стабільність банківської системи залежить від
впливу на неї кредитних ризиків. Кредитні ризики можуть спричинити великі
банківські втрати і, навіть, банкрутство. Кредитні ризики впливають на збільшення
кількості проблемних кредитів, які вважаються втратами банків і на створення
резервів під можливі втрати пов’язані з кредитними операціями [3, с. 102]. Сьогодні
кількість банківських послуг, у тому числі таких як кредитування, постійно зростає,
тому дуже гостро постає проблема зниження кредитного ризику у зв’язку з таким
бурхливим розвитком банківської системи України. Саме тому потрібно приділити
значну увагу раціональному і правильному управлінні цими ризиками задля
мінімізації їх впливу і забезпечити отримання достатніх доходів для збереження
засобів вкладників банку і підтримки діяльності самого банку [2, с. 45].
Підвищення економічної ролі комерційних банків нині виявляється в
розширенні сфери їх діяльності й розвитку нових видів фінансових послуг. Сьогодні
комерційні банки окремих країн здатні надавати клієнтам до 300 послуг. Банки
всіляко стимулюють кредитом ініціативу підприємств, організацій і кооперативів у
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підвищенні технічного рівня виробництва, в збільшенні випуску нових високоефективних видів продукції, наданні різноманітних послуг населенню, виробництву
товарів для населення і на експорт [4, с. 132].
Розвиток економіки в цілому тісно переплітається і залежить від розвитку
кредитних відносин, зокрема, від методів та умов надання позик. У банківській
системі України присутнє нехтування основними законами кредиту, але раціональна
організація процесу кредитування, забезпечення правильної та ефективної політики
управління кредитними операціями і кредитними ризиками є основою фінансової
стабільності банківської системи загалом. Для банків України єдиним варіантом, що
забезпечить виживання в умовах, що склалися, є наслідування іноземного, зокрема,
європейського досвіду щодо регулювання кредитних відносин.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ
В трансформаційних та глобалізаційних умовах розвиток фінансового ринку
загалом та окремих його сегментів є основоположним вектором розвитку вітчизняної
економіки. Ціль діяльності кредитних спілок – надання фінансових послуг населенню
через спільне заощадження членами кредитних спілок власних грошових коштів та
взаємне кредитування за рахунок цих коштів на взаємовигідній підставі. Слід
відмітити, що в період фінансової кризи 2008/2009 рр. перед кредитними спілками
особливо гостро постала проблема належного виконання грошових зобов’язань перед
вкладниками. Слід відзначити, що й до сьогоднішнього дня це питання для
національних кредитних спілок залишається актуальним.
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Означені проблеми безпосередньо пов’язані з методами та формами фінансового забезпечення спілок, зокрема, з питанням режимів залучення ними фінансових ресурсів населення на договірній (внесок (вклад) на депозитний рахунок) та
бездоговірній (членській) основі. Проблема дослідження специфіки функціонування кредитних спілок на вітчизняному ринку кредитних послуг залишається
досить актуальною та потребує більш ґрунтовного дослідження.
В світовій практиці кредитні спілки створюються в першу чергу з метою
фінансового та соціального захисту учасників даного об’єднання, а вже потім –
для взаємного кредитування. Як бачимо це одна із основних відмінностей, яка
виокремлює кредитно-кооперативні організації з поміж інших фінансових
інституцій. Поряд з цим можна виділити і інші відмінності:
1) основні види діяльності та сфера надання послуг: кредитні послуги
надаються лише учасникам спілки. Як правило кредитні спілки не здійснюють
випуск та продаж цінних паперів, не акумулюють кошти з інших джерел
(наприклад, на міжбанківському ринку);
2) права засновників – кожен з засновників має один голос, що унеможливлює одноосібного контролю роботи спілки;
3) особливості фінансових ресурсів, які є обмеженими.
В цілому в світі виділяють дві моделі кредитно-кооперативного руху: американську та європейську. Американська модель (США, Канада) передбачає розуміння
кредитних спілок з боку об’єднання фізичних осіб на засадах взаємодопомоги, а
європейська (Німеччина, Великобританія, Польша) – орієнтується на об’єднанні
фінансових ресурсів не лише фізичних, а й юридичних.
Незважаючи на тип моделі в цілому наявність кредитної кооперація в першу
чергу дозволяє послабити монополізацію фінансового ринку з боку банків та
вибудувати систему ефективного соціально-економічного захисту шляхом самозабезпечення своїх членів необхідними фінансовими послугами.
Поряд з цим, кредитно-кооперативний рух в різних країнах відбувається по
різному, причому специфічні особливості його залежать не лише від історичних
особливостей, а й від рівня розвитку та моделі побудови фінансової системи в
цілому.
На сьогодні в світі зареєстровано близько 53 тис. кредитних спілок, їх активи
оцінюються близько 1 трлд. дол. США, причому сумарна кількість їх членів
перевищує 187 млн. осіб.
Модель розвитку кредитно-кооперативного руху в Україні почала своє
становлення з прийняттям тимчасового положення «Про кредитні спілки в
Україні», відповідно до якого було зареєстровано перших 18 кредитних спілок як
громадські об’єднання.
Починаючи з 2004 року в рамках реалізації основних положень Закону
України «Про кредитні спілки» було створено державний регулятор, який
здійснював контроль за діяльністю кредитних спілок та визначив ліцензійні умови
їх функціонуванням. Внаслідок цього було здійснено перереєстрацію кредитних
спілок, і вони почали діяти вже в статусі фінансових установ.
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На сьогодні відповідно до вітчизняної нормативно-правової бази кредитні
спілки – це «неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення
потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за
рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки».
Отже, провівши аналіз ринку послуг, які надають кредитні спілки, можна
спрогнозувати його подальший розвиток, зокрема визначити такі можливі тенденції:
– тенденція на зменшення кількості кредитних спілок в Україні буде
залишатися, причому в найближчий рік їх чисельність може скоротися в
два рази. Це можна пояснити введенням в дію до кінця 2014 року проекту
НБУ «Стратегії реформування банківського сектору до 2020 року», в якому
передбачається переведення кредитних спілок України під свій нагляд та
здійснення регулювання їх діяльності на ринку фінансових послуг. На
нашу думку це призведе до встановленням ним більш жорстких вимог,
зокрема до розміру статутного фонду, наявності обов’язкових резервів на
покриття збитків, розкриття інформації тощо, що в свою чергу – до
ліквідації більшості «формально» існуючих організацій в даній сфері;
– зменшення кількості кредитних спілок на ринку може призвести до
консолідаційних процесів на даному сегменті ринку: нарощення окремими
учасниками кредитно-кооперативного руху капітальної бази з метою
економії на масштабах, зміні структури сил на даному сегменті ринку, що в
свою чергу посилить конкурентну боротьбу;
– для зменшення ризику неповернення кредитних ресурсів та потреб в значних
резервах на покриття збитків від даних видів кредитів поступово кредитні
спілки будуть формувати власні вимоги до фінансової незалежності своїх
членів, економічному обґрунтуванні цільового використання кредитів тощо;
– внаслідок різкого скорочення кількості кредитних спілок в наступні кілька
років буде змінюватись їх політика – перехід на більш прозоре, доступне та
економічно обґрунтоване цільове використання кредитних ресурсів, що
призведе до встановлення більш жорстких вимог до їх членів в цілому;
– зі змінами в розвитку кредитно-кооперативного руху України буде змінюватись і асортимент послуг (поява нових інноваційних та ліквідація
неприбуткових кредитних, ощадних та інформаційних послуг). Для
отримання конкурентних переваг на ринку фінансових послуг кредитні
спілки повинні частіше звертатися до економічних досліджень та звертати
більшу увагу на аналіз потреб учасників, зниження собівартості послуг,
покращення їх якості, зниження терміну їх продажів.
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ЦИКЛІЧНІСТЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Врахування циклічності розвитку економічної системи, необхідною умовою
стабільного розвитку банківської системи є розробка грошово-кредитної політики
спрямованої на абсорбцію дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища.
Актуальність дослідження економічних циклів набуває з огляду на глибину та
тривалість фази спаду після кризи 2008-2009 років.
Моделі циклу розроблялися багатьма вченими, однак найдосконалішою
виявилась модель кредитного циклу або «гіпотеза фінансової нестабільності»,
розроблена американським економістом Х. Ф. Мінскі, який вважав, що економічні
цикли пов’язані з проциклічними змінами в пропозиції кредиту. Модель
ґрунтується на залежності фінансової стабільності від інвестиційного фінансування і враховує взаємодії виробничих одиниць із банківською сферою.
Згідно теорії Мінскі, виділяють наступні основні фази розвитку: піднесення,
кредитний бум, криза, кредитне стиснення [2]. Розглянемо особливості формування ділового та кредитного циклу та основних його фаз в Україні (рис. 1).
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Рис. 1. Циклічність розвитку економіки та кредитного ринку України
за фазами розвитку Х. Мінські

Основним показником ідентифікації економічних циклів є квартальні дані
щодо темпу росту ВВП. Конфігурація лінії показника демонструє класичну форму
економічного циклу України. Фаза підйому тривала з I кварталу 2000 року до III
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кварталу 2008 року, зокрема пік підйому припав на період від IV кварталу 2003 року до III кварталу 2009 року включно. Фаза спаду тривала 5 кварталів: від IV
кварталу 2008 року до IV кварталу 2009 року. Найбільший рівень падіння ВВП
спостерігався у I кварталі 2009 року. Починаючи з I кварталу 2010 року економіка
України вийшла на траєкторію зростання. Період посткризової стабілізації тривав
лише до I кварталу 2011 року, що не дозволило сформувати підґрунтя для
відновлення стабільного стану економіки у довгостроковій перспективі.
Починаючи з II кварталі 2011 року динаміка ВВП України залишається
нестійкою, із формуванням низхідного тренду.
Аналізуючи циклічність розвитку кредитного ринку, слід відзначити, що період
починаючи з 2000 року по II квартал 2009 року характеризується розширеною
кредитної експансією, що, в свою чергу, стало передумовою для формування
кредитної «бульбашки» на ринку. Слід зазначити, що передумовами для цього стали:
зростання ВВП, зниження облікової ставки, м’яка грошово-кредитна політика НБУ.
Вже починаючи з 2006 року в Україні виникли суттєві структурні диспропорції між
темпами зростання ВВП та обсягами банківських ресурсів. В період кредитного буму
значно зросла частка незабезпеченого фінансування. Критичне накопичення заборгованості в системі, незабезпечене зростанням ВВП привело до втрати системою
стабільності і переходу у кризовий стан.
З огляду на це, основними передумовами розвитку фази кредитного стиснення
стали: відплив з країни капіталу, зменшення експортно-імпортних операцій, різке
скорочення кредитної пропозиції, зростання відсоткових ставок, знецінення заставного майна. Тріскання «фінансових бульбашок» призвело до паніки на фінансовокредитних ринках та зростанню недовіри до фінансових інститутів.
На сучасному, посткризовому етапі розвитку, банківська система є більш вразлива до системних ризиків ніж в період з 2000-2007 рік. Ряд передкризових дисбалансів в умовах значної ймовірності зростання системних ризиків, може призвести до
втрати стабільності та переходу системи, знов, у кризовий стан. Слід враховувати, що
настання кризи зумовлюють передумови, що супроводжували функціонування кредитного ринку на попередній фазі, однак, їх дія посилюються, стає більш агресивною.
Таким чином, дисбаланси на кредитному ринку, збільшення частки спекулятивного фінансування, де кредитним забезпеченням фактично є зростання цін на
активи, супроводжуватимуться зростанням фінансової нестабільності економіки,
підвищенням її вразливості до зовнішніх шоків і дедалі більше наближатиме
кредитний ринок до періоду стиснення. Своєчасна ідентифікація фази скорочення
кредиту і здійснення необхідних корекцій, спрямованих на зниження цих
дисбалансів, дасть змогу згладити коливання кредитного ринку та поліпшити
загальну макроекономічну кон’юнктуру національної економіки [1].
З наведеного вище можна зробити висновки, що надлишкова кредитна
експансія є одним з головних фактором підвищення фінансових системних
ризиків, що призводить до дестабілізації банківської системи. Грошово-кредитна
політика НБУ має бути гнучкою, та більш дієвою до антициклічного регулювання.
Вона повинна постійно пристосовуватися до змін залежно від умов економічного
циклу та ринкової кон'юнктури, рестрикції та експансії грошової емісії. Реалізація
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грошово-кредитної політики повинна ґрунтуватися на використанні та
модернізації її діючих принципів і механізмів, спрямованих на підтримку
стабільності банківської системи, як передумови для розвитку економіки в цілому.
1. Луняков О. В. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку [Електронний
ресурс] / О. Луняков // Вісник Національного банку України . – 2012. – № 11. – С. 43. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2012_11_6.pdf
2. Minski H. P. The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and An
Alternative to «Standart» Theory / H. P. Minski // Nebraska Journal of Economics and Business. –
1977. – Vol. 16 – № 1. – P. 15
3. Офіційне Інтернет – представництво Національного банку України. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Музиченко В.А.
2 курс магістратури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Рожко О.Д.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
Регулювання державного боргу з метою забезпечення стабільності вітчизняної
фінансово-кредитної системи вимагає впровадження напрямів підвищення ефективності боргової політики, дія якої, на сучасному етапі має спрямовуватися на
економічне зростання і економічну безпеку України. Оптимізація вітчизняної боргової політики потребує розробки та впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме
завдання удосконалення нормативно-правового, організаційного, інституційного забезпечення боргової політики, зміни її спрямованості, переорієнтації з вирішення
поточних проблем на розробку концептуальних підходів боргової стратегії держави
[1, с. 57].
Великий внесок у дослідження проблеми державного боргу зробили такі
західні економісти: М. Браунриг, Х. Джонсон, Дж. Кейнс, А. Лаффер, А. Лернер,
М. Фрідман та інші. Теоретичні основи державного боргу та питання щодо його
управління висвітлюються у працях таких українських вчених як: О. Д. Василик,
А. С. Гальчинський, Г. В. Кучер, В. В. Корнєєв, О. В. Плотніков, Т. Г. Бондарук, В.
М. Суторміна, В. О. Степаненко та інших [2].
Актуальність даного питання зумовлена наявністю суттєвих перешкод у
налагодженні належної стратегічної ефективності боргової політики в Україні, а
саме відсутністю цілісної системи законодавчого забезпечення регулювання
витрат з обслуговування і погашення державного боргу.
Наразі існує велика кількість нормативно-правових актів, які частково
регулюють порядок утворення державного боргу, його обслуговування та
погашення, проте вони не створюють цілісної системи щодо визначення порядку,
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форм та методів ефективного управління ним. Відповідно до ст. 92 Конституції
України порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього
боргу, випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи встановлюються
законами України: Бюджетним кодексом України; Законом України від 23 лютого
2006 р. № 3480-ІV “Про цінні папери та фондовий ринок”; Законом України від
23 листопада 1996 р. №537/96-ВР “Про державні гарантії відновлення заощаджень
громадян”; Законом України від 20 квітня 2000 р. № 1697-ІІІ “Про реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним
банком України”; Законом України від 23.02.2012 № 4452-VI “Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб”, а також рядом підзаконних нормативно-правових актів: Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 787
“Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних
кредитів і надання державних гарантій”; Постановою КМУ від 31 січня 2001 р. №
80 “Про випуски облігацій внутрішніх державних позик”. Управління державним
боргом в Україні на законодавчому рівні регулюється: Наказом Міністерства
фінансів України від 14.02.2014 № 62 “Про затвердження Програми управління
державним боргом на 2014 рік”; Постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2013 р. №320 “Про затвердження Середньострокової стратегії управління
державним боргом на 2013 – 2015 роки” [1, с. 62; 3].
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1483 було
схвалено Концепцію державної боргової політики на 2001-2004 роки. Концепцію
спрямовано на врегулювання комплексу проблем, пов’язаних з необхідністю
визначення оптимальних джерел фінансування потреб держави та зменшення
боргового навантаження на державний бюджет [2].
Більшу частину поставлених Концепцією цілей було досягнуто, що стосується
доведення показника державного боргу України до безпечних розмірів. Проте існуюче законодавче поле регулювання відносин, що виникають в процесі управління
державним боргом та проведенні операцій з державною заборгованістю, на думку
експертів, не відповідає потребам поглиблення ринкового реформування основ
макроекономічної політики та функціонування фінансових ринків і їхнього інституційного забезпечення та має несистемний характер. Зокрема, існує неврегульованість широкого спектра питань, пов’язаних із компетенцією органів влади щодо
державного боргу; визначенням величини, складу та структурних параметрів
державного боргу, на які повинна орієнтуватись відповідна політика; регламентуванням операцій щодо управління державним боргом; можливостями здійснювати
таке управління через фінансовий ринок; порядком надання державних гарантій та
визначенням пріоритетів у цій сфері тощо [1, с. 64; 2].
Весь спектр неврегульованих питань, що зазначені вище потребують системної
законодавчої основи, яка б враховувала передові досягнення боргової теорії та
практики здійснення боргової політики. З цією метою було розроблено проект Закону
України “Про державний борг та гарантований державою борг” від 07.06.2011 року
№ 8637, який станом на 01.12.2012 р. було відхилено та знято із розгляду Верховною
Радою України.
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На думку авторів законопроекту, його прийняття буде сприяти вирішенню наступних завдань: вдосконалення механізмів здійснення державних запозичень та погашення державного боргу, встановлення нового механізму надання державних гарантій із урахуванням ризиків; створення умов прозорості та передбачуваності для всіх
економічних агентів в питаннях управління державним боргом; створення сучасної
інформаційної інфраструктури управління державним боргом та ризиками; сприяння
розвиткові ринку державних цінних паперів; встановлення збалансованого механізму
розмежування повноважень владних структур з управління державним боргом.
Таким чином, аналіз законодавства дозволяє зробити наступні висновки:
сучасний стан правового регулювання державного боргу в Україні вимагає перегляду
та оновлення правового забезпечення, адже чинне законодавство недостатньо
регулює зазначені питання. За відсутності спеціального закону про державний борг у
нашій країні діє низка законодавчих та нормативно-правових актів, які ситуативно та
фрагментарно врегульовують лише окремі питання утворення державного боргу,
пов’язують його виникнення тільки із зобов’язаннями держави в особі уряду, що не
повною мірою відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці у даній сфері.
Необхідним є прийняття в Україні базового Закону “Про державний борг України”, з
урахуванням міжнародних стандартів.
1. Козелецький П. С. Проблеми зовнішнього державного боргу України, його
обслуговування та регулювання [текст] / П. С. Козелецький, А. В. Кравченко // Економічний
простір. − 2013. − № 71. − С. 56-65. – Назва з екрана.
2. Левченко І. А. Проблеми регулювання та реформування системи управління
державним боргом в Україні [Електронний ресурс] / І. А.Левченко − Режим доступу:
http://intkonf.org/levchenko-i-a-problemi-regulyuvannya-ta-reformuvannya- sistemi-upravlinnyaderzhavnim-borgom-v-ukrayini. – Назва з екрана.
3. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на
2013 – 2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. №320
[Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України: [сайт]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/320-2013-п. – Назва з екрана.

Новік О.І.
методист
Національний університет державної податкової служби України
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах фіскальній політиці відводиться вагоме значення, оскільки
вона виконує важливі для держави і населення функції. Роль фіскальної політики,
як інструменту регулювання економіки, є особливо актуальною сьогодні, коли
виникла реальна потреба пошуку шляхів виходу з кризи, боротьби з інфляцію,
забезпечення належного життєвого рівня населення, стимулювання розвитку
національного виробництва.
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Вдосконалення податкової системи набуває особливо важливого значення і є
важливим аспектом суспільно-економічних перетворень в Україні. Удосконалення
системи оподаткування повинно здійснюватися, виходячи зі стратегічних цілей
нашої держави – побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої
ринкової економіки й інтеграції у європейське співтовариство [3].
Дослідження вчених свідчать про те, що податки є інструментом державного
регулювання макро- та мікроекономічних процесів у країні. За економічною сутністю
вони забезпечують механізм розподілу фінансових ресурсів між суб’єктами
господарювання і державою. В умовах ринкових відносин саме податкова система
справляє значний вплив на стабільність фінансового стану господарюючих суб’єктів.
Сукупність усіх податкових платежів на рівні підприємства, галузі, регіону та країни
у цілому встановлює рівень податкового навантаження, який визначає “податковий
клімат” і формує умови фінансово-економічного розвитку.
Податкова система України, маючи достатній досвід існування, не створила
ефективного механізму функціонування, здатного стимулювати розвиток економіки. Відсутність стабільної законодавчої, ефективної економічної та виваженої
податкової політики в напрямі оподаткування господарюючих суб’єктів не
забезпечило досягнення достатнього рівня довіри з боку останніх, що призвело до
тінізації економіки і низьких темпів економічного розвитку країни [4].
За цих умов, скорочення податкового навантаження може забезпечити
активізацію інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і підвищення
ділової активності, що сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до
бюджетів. Крім цього, зниження податкового навантаження сприятиме зростанню
реальних доходів населення, заощаджень домогосподарств, платоспроможного
попиту населення, що призведе до економічного зростання в країні.
Зниження податкового навантаження можна досягти такими шляхами: зменшення податкових ставок та збільшення податкових пільг для суб’єктів господарювання; зменшення видатків бюджету та державних соціальних фондів;
створення сприятливого інвестиційного клімату [2].
Виходячи з цього, такі заходи треба розглядати як програму урядових витрат,
що здійснюються з використанням податкового законодавства. Зменшення
бюджетних надходжень, має розглядатися як стимулювання певної діяльності, на
підтримку якої спрямована податкова політика. Втрачений таким чином дохід
держави можна розглядати як податковий видаток [1, с.106]. Збільшення ж
державних видатків в Україні має відбуватися не за рахунок зменшення податків, а
за рахунок заходів, спрямованих на стимулювання споживчого попиту та
підтримку і розвиток реального сектора економіки, освітніх програм, інноваційних
технологій, за рахунок сприяння добровільній сплаті податків [5].
Отже, держава в особі органів управління повинна приймати міри щодо
подолання всіх негативних проявів сьогоденної ситуації. Вставати на захист
населення, як рушійної сили розвитку країни, стимулювати їх. Для цього
необхідно приймати виваженні рішення.
По-перше, зміни в законодавстві не повинні відбуватися такими швидкими
темпами та суперечити попереднім діям. В програмі Президента на 2010-2014 рік
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було визначено поступове зниження ставок на податки, що з початку здійснювалось на практиці, а в подальшому відтерміновувалось. Такі дії з боку держави
викликають недовіру з боку населення.
По-друге, необхідно стимулювати розвиток виробництва, залучати суб’єкти
господарювання до використання НДДКР, що в подальшому позитивно відзначиться
на економічних зрушеннях. Крім цього, Україна повинна розробляти податкові
стимули для компаній, які працюють у сфері інновацій, надавати податкові преференції у вигляді зменшення ставок податків та зборів, або звільнення від оподаткування певної суми інвестицій. Саме ці галузі можуть стати стартом для зростання
економіки країни.
По-третє, особливу уваги необхідно приділити податку на доходи фізичних осіб.
Спираючись на зарубіжний досвід щодо оподаткування доходів фізичних осіб
повинна застосовуватися прогресивна шкала з початкової ставки 10 % (як це,
наприклад, в США), що зменшить навантаження на чутливі верстви населення.
По-четверте, слід поступово зміщувати акценти з прямих податків на непрямі,
як в більшості зарубіжних країн. Саме ці податки є стратегічними в Україні.
В світі, зокрема, і в країнах ЄС, досить поширена практика застосування
диференційованих ставок ПДВ: завищені – на предмети розкоші, занижені – на
продовольство.
Розширення кола суб'єктів, які зможуть скористатися зниженою ставкою
ПДВ, позитивно вплине на економіку, підтримає національного виробника,
збільшить купівельну спроможність.
Щодо оподаткування акцизним податком, то ставки даного податку не
встановлюються на товари першої необхідності, а тому їх збільшення дозволить
частково компенсувати втрати бюджету від запровадження антикризових заходів.
1. Вовк Т. Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС / Т. Вовк, О. Водянніков,
І. Коноваленко // Орієнтири податкової реформи в Україні. – Харків : Консум, 2004. – 106 с.
2. Коновалова О.В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на стан економіки
України / О.В. Коновалова, І.А. Лохвицька. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. –
Вип. 10 (1). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__34.pdf.
3. Льовочкін С. Реформування фінансової моделі як основа макроекономічної
стабілізації в Україні / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федоров // Економіка України. – с. 22-26.
4. Савченко В.Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В.Ф. Савченко,
А.Ф. Лось // Економiчний часопис-XXI. – 2011. – № 9-10. – С. 25-28.
5. Олейнікова Л.Г. Удосконалення фіскальної політики України в рамках антикризової
програми / Л.Г. Олейнікова // Вісник Запорізького національного університету. –
№ 3 (7), 2010. – с. 138-144.

51

Панченко А.В.
к.е.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ,
ЩО СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Україна має високий туристичний потенціал, проте сьогодні туристичний
бізнес перебуває на стадії становлення. Туристична індустрія України реалізовує
свої можливості лише на 30 %. Причиною такої ситуації є значна кількість
перешкод, що стримують розвиток туристичного бізнесу в державі (табл. 1).
Таблиця 1
Основні фактори, які стримують розвиток туризму в Україні
Стримуючі фактори

Неефективне та нераціональне
використання природних ресурсів

Недостатній рівень розвитку
інфраструктури туристичного ринку
та його суб’єктів

Шляхи вирішення
- організація приміських зон короткочасного
відпочинку, створення нових рекреаційних зон
загально державного та місцевого значення
- залучення приватного сектора, особливо у сільській
місцевості, до рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у сфері туризму
(зелений туризм)
будівництво нових, реконструкція та модернізація
діючих туристичних об'єктів

покращення стану транспортної інфраструктури в
Україні, підвищення рівня якості сервісних послуг при
автодорогах та транспортних магістралях
Недостатня кількість контрольностворення сприятливих умов для збільшення
пропускних пунктів через кордон, що туристичних потоків шляхом спрощення візових,
сповільнює рух туристичного потоку митних і прикордонних формальностей згідно з
міжнародною практикою
в Україну та виїзду з неї
- творення сучасної інформаційно-маркетингової
служби у сфері туристичного бізнесу
- забезпечення регулярного проведення в Україні
Недостатній рівень інформаційної та
міжнародних і національних туристичних виставок,
рекламної підтримки туристичної
салонів, бірж, ярмарків, фестивалів, конкурсів
привабливості України
- організація участі вітчизняних виробників туристичного продукту за межами України з метою залучення в Україну більшої кількості іноземних туристів
Недосконале законодавство, незначна зменшення
податкового
тиску на
суб’єкти
кількість дієвих державних програм туристичної діяльності, оптимізація кількості податків
підтримки туристичного бізнесу
і зборів
Недостатній рівень кваліфікації та
- безперервне навчання, перенавчання працівників
низький рівень знання іноземних мов туристичних фірм, обмін досвідом з іноземними
персоналу, задіяного в туристичній партнерами, які мають значний досвід (традиції)
сфері
успішного ведення туристичного бізнесу
Слабка транспортна доступність до
значної кількості туристичних місць
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Продовження табл. 1
Стримуючі фактори

Шляхи вирішення
- підвищення рівня сервісу в усіх організаціях,
Низький рівень надання туристичних підприємствах-учасниках туристичного ринку
- залучення коштів підприємницьких структур,
послуг при відносно високій їх
суб'єктів туристичної діяльності для розвитку
вартості
інфраструктури туризму
- державне стимулювання
внутрішнього
та
іноземного (в'їзного) туризму, в тому числі через
Високий рівень корупції на ринку
удосконалення системи оподаткування
туристичних послуг
- прозорі умови отримання підприємцями дозвільних
документів
поетапне передання місцевим органам влади прав на
ліцензування туристичної діяльності, сертифікацію
Необхідність передавання частини
підприємств готельного господарства та пунктів
повноважень органам місцевого
харчування, а також повноважень щодо відповідного
самоврядування
контролю.

На нашу думку, основним фактором що стримує розвиток туризму, є
відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та його регулювання.
Необхідно створювати туристичний продукт високої споживчої цінності та забезпечити його просування на цільових туристичних ринках. Значного доопрацювання потребує нормативно-правова база у галузі туризму – законодавство
України і досі не відповідає рекомендаціям Всесвітньої туристичної організації та
вимогам відповідних директив Європейського союзу.
Нині в Україні працюють експерти ЄС, які розробляють концепцію розвитку
туризму до 2022 року за європейськими стандартами. У 2010 році Кабінет
Міністрів України затвердив Державну соціальну програму розвитку в Україні
туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках, метою якої є створення права на
проведення в Україні зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року.
У її межах також залучатимуть недержавні установи та організації для розвитку
спортивної, транспортної та туристичної інфраструктури. Залучення держави до
міжнародно-значимих подій і програм дозволить поступово збільшити туристичний потік іноземних туристів.
На нашу думку, найбільш перспективним напрямком розвитку туристичного
бізнесу в Україні є сфера сільського зеленого туризму, основне завдання якого полягає у відпочинку туристів від міської інфраструктури, ознайомленні з історикокультурними пам’ятками та місцевими звичаями і традиціями. У Європі сільський
туризм вважається одним з найбільш популярним. Багатьом європейським споживачам почали набридати різноманітні екзотичні країни, кращі світові курорти, дорогі
готелі, і тому популярним став відпочинок за містом у приватних сільських
господарствах.
Сільський туризм є важливим чинником стабільного динамічного збільшення
надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей економіки (транспорт,
торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство тощо). Україна має потенціал
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для розвитку сільського туризму – в усіх регіонах є пам’ятки історії та культури
світового рівня, унікальні природні заповідники. Розвиток інфраструктури сільського
туризму не вимагає таких значних капіталовкладень, як інші види туризму і може
здійснюватися за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. До того ж
близько двох третин сільського населення в нас безробітні або частково зайняті. За
даними опитувань, понад мільйон із них могли б запропонувати туристам свої
помешкання. Однак офіційно зареєстровано лише близько трьох тисяч селянських
садиб, які надають такі послуги. Їх вартість є невисокою, проживання у вже діючих
зелених садибах коливається від 25 до 150 гривень на добу. Сільський відпочинок
має реальну державну перспективу й сприяє поліпшенню соціально-економічної
ситуації в сільській місцевості.
Розвиток туризму може позитивно вплинути на економічний і соціальний
стан країни в цілому, стимулювати розвиток суміжних до туризму галузей
економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій
арені. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в державі повинно
стати створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного
максимально задовольнити туристичні потреби населення країни.

Патицька Х.О.
аспірант
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ, ЯК СПОСІБ
РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ СПІЛЬНОТ
Вже давно економічна наука в питанні ефективного розвитку територіальних
громад основним завданням місцевого розвитку визначає забезпечення високого
рівня якості життя громадян та зміцнення потенціалу громади. Проекти розвитку,
орієнтовані на громаду, є однією з основних сфер еволюції світової економіки, в яку
постійно вливаються фінансові ресурси. На даний час фінансова підтримка розвитку
локальних громад Світовим банком становить близько 7 млрд. дол. США [4, с. 41].
Проте в Україні в результаті недостатності фінансових ресурсів для забезпечення розвитку громад, нереалізованості законодавчих ініціатив в питаннях децентралізації та надання громадам більш широких повноважень та можливостей, а також
фінансового забезпечення їх реалізації, а також неефективності взаємодії різних рівнів влади, органів місцевого самоврядування та представників громад безпосередньо,
інвестиції в людський та соціальний капітал обмежені. Саме за умов «незрілої
децентралізації» [4, 41], фінансової неспроможності держави забезпечити достатній
рівень соціально-економічного розвитку та інфраструктурного забезпечення на
локальному рівні, проблем з корупцією, неефективності місцевих органів влади
правильним виступає використання підходу забезпечення місцевого розвитку,
орієнтованого на громаду. Цей напрямок став офіційною ланкою кредитної
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політики Світового банку в 2000 році, проте, передусім, важливим є момент
залучення громади та консолідації її членів навколо вирішення конкретних питань
її життєдіяльності.
«Джерела розвитку формуються залежно від потенціалу та умов, що створюються в межах тих або інших соціальних спільнот» [2, с. 262]. Тобто залучення
громади кожної конкретної адміністративно-територіальної одиниці до вирішення
проблем її розвитку на основі використання можливостей «внутрішнього розвитку»,
тобто фінансових, людських, інституційних ресурсів та потенціалу місцевої громади,
забезпечить вищий рівень ефективності реалізації конкретних програм та проектів.
Підхід, орієнтований на громаду, характеризується [4, с. 42]:
– спрямованістю на громаду;
– співвідповідальністю громади за планування проекту та формування
алгоритму його реалізації;
– включенням громади до фінансового забезпечення реалізації проекту;
– участю громади в процесі безпосередньої реалізації проекту;
– контроль, моніторинг та громадська оцінка процесу реалізації запланованого проекту.
За цього підходу місцева спільнота стає безпосереднім учасником реалізації
програм покращення інфраструктурної бази та соціально-економічного стану
власного населеного пункту. А це не лише консолідація громади, а й приклад
раціонального використання свого економічного потенціалу для підвищення рівня
своєї життєдіяльності та економічного розвитку.
Важливою умовою ефективної реалізації проектів при участі громади та
орієнтуванні на неї є рівень взаємодії громади та її членів з владними структурами.
Підхід локального розвитку, орієнтований на громаду, передбачає такі рівні
взаємодії цих двох сторін [1, с.41]:
– інформування (відкритий і вільний доступ до всієї інформації, що
стосується розробки та впровадження проекту);
– консультування (широке обговорення представників органів місцевої влади
та громади питань реалізації запланованого проекту за рахунок проведення
громадських слухань, організації консультацій та семінарів);
– діалог (двостороння комунікація з боку органів влади та організацій
громадянського суспільства);
– партнерство (розподіл відповідальності за процес вироблення політики та
можливість прийняття спільних рішень);
– надання послуг (передача соціальних замовлень громадським організаціям);
– експертиза та моніторинг (надання аналізу та проведення досліджень щодо
важливих питань реалізації проекту, а також заяви про додаткові
пріоритети, що мають бути включені до обговорення);
– контроль (відстеження реалізації всіх етапів проекту для прозорості
процесу).
Перевагами залучення громади та владних структур на основі підходу
реалізації проектів, орієнтованих на громаду, є [3, 33]:
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– підвищення цінності людей і території (можливості впровадження схем
професійного навчання та професійного розвитку, розуміння знань як
економічного генератора);
– налагодження нових інституційних стосунків;
– створення конкурентних переваг, які базуються на якісному середовищі;
– створення альтернативних нетрадиційних економічних форм (кооперативів, громадських бізнесових підприємств, некомерційних підприємств),
які відповідають потребам місцевого населення;
– забезпечення розвитку економічного потенціалу та спрямування на
вирішення проблеми бідності та нерівномірності;
– залучення громади до процесів управління та розвитку конкретної території.
Як висновок, варто зауважити: підхід місцевого розвитку, орієнтований на
громаду, в вирішенні завдань короткострокового значення дозволяє підвищити
ефективність використання соціальних та економічних ресурсів громади при її
безпосередній участі у процесі вирішення питань розвитку території, довгострокових – забезпечує можливість формування сталого розвитку локальних територіальних утворень.
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Пелехатий А.О.
к.е.н., м.н.с.
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ КРАЇНИ
Стан так званої «неоголошеної війни», в якому українська держава перебуває
останній рік, безумовно, має великий вплив на соціально-економічне та політичне
життя в країні. Розуміння суті та основних аспектів конфронтації насильства на
Донбасі та Луганщині дозволяє розробити стратегічні напрями відновлення
територій та віднайти правильні рішення щодо мінімізації його впливу на
соціально-економічне становище в країні.
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Метою дослідження є визначення джерел фінансового забезпечення розвитку
країни в умовах воєнного конфлікту.
Ситуація на Сході визначена як «форма конфлікту, що використовується для
досягнення моральної перемоги, підриву потенційного супротивника шляхом
використання слабкостей його інформаційної інфраструктури, асиметричними діями,
зброєю та технікою, що відрізняється від зброї та техніки ворога» [1]. Метою ведення
воєнних дій в даному випадку є, в певній мірі, не перемога, а сам стан війни, затягування конфлікту, яке наслідками матиме падіння економіки, неможливість ідентифікації України на міжнародній арені в конкретних організаціях та союзах, проблеми
в гуманітарній сфері та неможливість забезпечення відповідного рівня життя.
Інфляційні процеси, знецінення національної валюти та зниження інших макроекономічних показників негативно впливає на зовнішньоторговельну діяльність,
знижує інвестиційну привабливість країни, а також нівелює надходження фінансових
ресурсів до бюджету держави. Так, враховуючи ситуацію в країні та непередбачуваність відповідних витрат в державному бюджеті, виникає потреба додаткового
залучення коштів. Основними шляхами отримання додаткових фінансових ресурсів
є: емісія грошей; зовнішні позики; внутрішні позики; підвищення податків; режим
економії / перерозподіл видатків.
Розглянувши такі кроки держави по залученню додаткових коштів на
підтримку воєнного механізму, варто зауважити про недоцільність застосування
емісії коштів, оскільки це тягне за собою знецінення грошової одиниці, ріст цін та
зубожіння населення, хоча деякі економісти зазначають про існування певних
ознак, які вказують на додаткову емісію гривні [2].
Ефективним механізмом додаткового залучення фінансових ресурсів до
бюджету є випуск облігацій, вилучені кошти від продажу яких йтимуть на забезпечення потреб військового сектора. Це досить ефективний механізм, оскільки,
даючи прямий ефект внаслідок залучення фінансових ресурсів, непрямим
позитивним наслідком може мати залучення населення до участі на фондовому
ринку. Саме так було створено фондовий ринок у США, оскільки, беручи участь у
підтримці армії шляхом купівлі військових облігацій, населення перейшло
психологічний бар’єр недовіри до держави та ринку і продовжувало купувати
цінні папери, таким чином підтримуючи фондовий ринок та його механізми.
Номінальна вартість казначейських зобов’язань, які сьогодні випускає в обіг
Національний Банк України, становить 1000 грн., відсоткова ставка – 7 %, виплата
дивідендів відбуватиметься двічі на рік [3]. Натомість, сьогодні в Україні не
спостерігається ажіотаж при купівлі цих зобов’язань, що можна пояснити існуванням
недовіри до фінансової системи держави та її управлінського апарату. Населення
підтримує армію напряму, купуючи для військових обмундирування, техніку, продукти харчування та одяг. Це велика проблема, адже розвиток фінансового сектора
вітчизняної економіки потребує, як учасника, залучення населення і його ресурсів.
Ще один спосіб залучення додаткових фінансових ресурсів до бюджету –
зовнішні запозичення. Сьогодні Україна повністю використовує цей спосіб
залучення коштів до вітчизняної економічної системи. У 2015-2018 роках Україна
планує отримати біля 40 млрд. доларів міжнародної допомоги. Очікується і
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фінансування від приватних інвесторів обсягом у 15 мільярдів доларів. Однак, усі
ці заходи можуть бути ефективними виключно за умови зупинення військового
конфлікту на Сході України. Це головна передумова, щоби зупинити падіння
економіки і повернутися до зростання.
Питання зовнішніх запозичень – це, перш за все, питання збільшення
зовнішнього боргу нашої держави. Так, за останні три роки зовнішній борг зростав
в середньому на 6-7 %. За 2014 рік цей показник в порівнянні з даними станом на
31.12.2013 року збільшився на 67,48 %.
Серед механізмів фінансової стабілізації країни під час воєнного конфлікту є
регулювання ставок податкових платежів та введення нових податкових зборів. На відміну від кредитів, які накладають тягар на майбутні покоління, підвищення податку відчувається у поточному періоді. Як засвідчують приклади інших держав, навіть
віддавши перевагу зовнішнім позикам сьогодні, надалі держава змушена підвищити
податкові ставки для того, щоб повернути позики та сплатити відсотки за ними.
Питання забезпечення розвитку держави, яка знаходиться в стані воєнного
конфлікту, є першочерговим, що підтверджує наявна соціально-економічна
ситуація в країні. Її подальша еволюція – це наслідок додаткового введення в
економіку фінансових ресурсів для забезпечення боєздатності армії, відновлення
економіки Донецької та Луганської областей та виведення України зі стану кризи,
забезпечення розвитку соціальної сфери, в тому числі підтримка населення
Донбасу, осіб, що постраждали від ведення воєнного конфлікту на Сході. Тому
пошук додаткових коштів – необхідний етап розвитку держави сьогодні.
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Подолюх Х.А., Топач Т.А.
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н. Биховченко В.П.
EКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В сучасних умовах, головним орієнтиром і зовнішньоекономічним інтересом
для України виступає Європа. Обраний нашою державою стратегічний курс –
євроінтеграція Головні інтереси України зосереджені навколо Європейського
Союзу, який нині об’єднує не тільки більшість західноєвропейських країн, а й
держави Центральної і Східної Європи.
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Наразі, українська фінансова політика, що реалізується через фінансову систему
країни, не відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС. Наша фінансова
та економічна політики не в змозі забезпечити фінансову самостійність органів
державної влади різних рівнів. Основними проблемами, які перешкоджають ефективному розвитку державної фінансової системи в умовах євроінтеграційного курсу
України є : відсутність ефективної моделі бюджетного устрою країни, системи оцінки
фінансового становища та якості управління фінансами.
Українська економіка та держава загалом сьогодні переживають скрутні часи.
Стан української економіки характеризується як критичний. Для подолання такого
стану в державі за останній період вже було прийнято ряд реформ, але ми на цьому
не повинні зупинятися, так як країна ще не подолала всі проблеми.
Однією з найвагоміших змін став секвестр державного бюджету. За чотири дні
до закінчення першого кварталу уряд наполіг на секвестрі державного бюджету на
2014 рік. Це другий в історії України випадок секвестру держбюджету. Перший
стався в липні 2010 р., коли, як і зараз, маючи потребу у фінансовій підтримці МВФ,
уряд зважився на різке урізання доходів і витрат скарбниці.
У результаті нинішньої секвестру основне навантаження з порятунку економіки
ляже на плечі соціально незахищених верств населення – пенсіонерів та бюджетників. Відмова від перегляду мінімального розміру заробітної плати дозволить
заощадити витрати на оплату праці працівників бюджетної сфери в сумі 6,8 млрд грн.
З іншого боку, скорочення доходів і низька купівельна спроможність на тлі девальваційних очікувань високого рівня інфляції значно скоротить внутрішній попит, що
негативно відіб'ється на економіці. Так як прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, зміняться і розміри основних державних соцгарантій. На
цю групу економія в бюджеті складе 420 700 000 грн. Причому 420 600 000 грн.
призначалося на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасову допомогу дітям. Зміниться розмір і механізм
нарахування допомоги при народженні дитини. Щодо реформування системи
адміністрування економіки, слід зазначити: скорочення торкнуться 24 тис. держслужбовців з діючих 249 тис. Чисельність апарату Верховної Ради, адміністрації
Президента України, апарату РНБО, Державного управління справами, секретаріату
Кабміну, державних колегіальних органів та центральних органів виконавчої влади
повернеться на рівень 2001 року. Додаткова економія буде забезпечена за рахунок
ліквідації обласних державних адміністрацій та створення виконавчих комітетів,
звільнення центральної влади від виконання функцій, чужих центральної влади, і
передачі їх на місця. Труднощі адаптації фінансової політики до зовнішніх та внутрішніх трансформацій спонукають до функціональних змін організаційних структур.
Місія Міністерства фінансів України в таких умовах – формування і реалізація
ефективної фінансової політики, спрямованої на забезпечення збалансованості й
стабільності фінансової системи як основи економічного росту, підвищення добробуту та якості життя населення. В умовах фінансової глобалізації в Україні вкрай
потрібно створити фінансовий ринок, що буде основним механізмом перетворення
нагромаджень в інвестиції, перерозподілу капіталу й забезпечення прозорості
фінансових потоків. Для цього необхідно значно підвищити ефективність державної
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фінансової політики щодо розвитку ринку цінних паперів, товарного ринку, ринку
колективних інвестицій, нагляду і контролю за інвестуванням пенсійних нагромаджень у рамках обов’язкового пенсійного забезпечення населення України [1].
Міжнародне рейтингове агентство Fitch відзначає збереження серйозних
ризиків для української економіки, незважаючи на домовленості з Міжнародним
валютним фондом.
Завдяки фінансовій допомозі від МВФ, Україна зможе дещо стабілізувати
економіку та наблизитися до інтеграції в Європу. Для отримання фінансування
МВФ українській владі необхідно здійснити ряд заходів. Серед яких:
– антикорупційна реформа і реформа судового сектору;
– дерегуляція і реформа адміністрування податків для того, щоб поліпшити
бізнес-клімат і залучити інвестиції;
– реформа державних підприємств України, включаючи реструктуризацію
“Нафтогазу”.
В певних галузях Україна має взяти на себе наступні зобов'язання:
– підвищення тарифів на енергоносії. За повідомленням МВФ, український
уряд в рамках нової програми буде підвищувати енерготарифи. Програма
передбачає допомогу у вигляді 12,5 млрд грн в 2015 році для малозабезпечених верств населення від зміни цін і тарифів. Підвищеннями тарифів МВФ
планує вивести до 2017 року. Дефіцит "Нафтогазу" наразі складає 103 млрд
грн, що більше ніж дефіцит держбюджету. І його борг так само лягає на плечі
українців.
– МВФ підтримує НБУ і наголошує на продовженні режиму гнучкого
курсоутворення. У фонді вважають, що така політика дозволить опустити
інфляцію нижче 10%.
– МВФ наголошує, що Нацбанк повинен продовжити політику зміцнення
банківської системи та довіри населення до неї. Банки повинні повернутися
до рівня, коли вони могли здійснювати кредитування, яке підтримувало
економічну активність.
– В Україні будуть скорочувати розмір спеціальних пенсій (які надаються
народним депутатам, прокурорам, суддям та інші) [3].
Ефективна фінансова політика ґрунтується на складних інститутах (бюджетна
система, фондовий ринок, страхові компанії та ін.), розвиток яких не тільки знижує
ризики, мінімізує трансакційні витрати і сприяє оптимальному розподілу ресурсів, а й
забезпечує формування адекватної сучасним умовам інституціональної структури
фінансової системи держави. Для підвищення ефективності складних інститутів і
недопущення інституціональних розривів необхідно вміло користуватися цими
інститутами й управляти процесом їх адаптації до вимог глобалізації та євроінтеграції [2].
На основі вищезазначеного, адаптація і розвиток фінансової політики України в
умовах глобалізації та євроінтеграції вимагає проведення інституціональних перетворень. В Україні формується нова парадигма фінансової системи держави, яка
передбачає трансформацію не тільки форм регулювання фінансів, але і їх принципово-концептуальних основ – розширення змісту функцій фінансів, переходу від
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контролю витратності фінансів до контролю результатів, забезпечення прозорості
фінансових потоків тощо. Зазначені заходи повинні супроводжуватися твердою
інституціоналізацією фінансів держави з урахуванням вимог фінансової глобалізації,
упровадженням міжнародних стандартів, активізацією діяльності контрольних
органів за формуванням і витратою фінансових ресурсів держави для запобігання
фінансовим кризам.
1. Лопаткіна І.В. Державна економічна політика в Україні в умовах євроінтеграції/ І.В.
Лопаткіна // Науковий збірник Української академії банківської справи Національного Банку
України – 2014.
2. Петрушевська В.В. Трансформація фінансової політики
України в умовах
глобалізації та євроінтеграції/ В.В. Петрушевська // Економічний часопис – XXI – 12(1)’2014.
3. У МВФ розповіли, хто дасть $40 млрд для України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://espreso.tv/news/2015/02/12.

Пяста М.П.
ДВНЗ "Національний гірничий університет"
ПРОБЛЕМИ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ЯК ОДНОГО
З ЛІДИРУЮЧИХ СЕКТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Відкриття європейського ринку для українських товарів після підписання
Угоди про асоціацію з ЄС супроводжується знаковими змінами в структурі
експорту, і, відповідно, в структурі економіки України. На фоні дуже динамічного
розвитку агропромислового комплексу багато підприємств чорної металургії
втрачають свої лідируючі позиції. Металургійні підприємства виявилися не
готовими до всіх викликів, пов'язаних зі світовою кризою, перш за все падінням
попиту на металопродукцію низької якості, посиленням конкуренції і появою
нових гравців на світових ринках: Китаю, Індії і Південної Кореї [1].
Крім того, роками накопичувалися системні проблеми, пов'язані з необхідністю
технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення якості чорних
металів, випуску нового вигляду сталі і прокату. Металургійні підприємства України
в порівнянні з розвиненими країнами світу характеризуються істотним технологічним відставанням і підвищеною енергоємністю. Їх устаткування сильно зношене, а
технології морально застаріли.
Головна проблема металургії полягає в тому, що підприємства країни в той
період, коли був попит на продукцію і спостерігався сплеск цін на світових
ринках, не вкладали засоби в модернізацію: галузь залишилася на тому ж рівні, як
і 20 років тому [2]. В той же час, компанії інших країн, у тому числі і Росії,
активно переозброювалися і модернізувалися. У результаті наша металургійна
галузь виявилася малоконкурентною.
Не дивлячись на те, що ми експортуємо близько 80% від загального об'єму
вироблюваної продукції, ситуація в металургії, на жаль, досить складна. Плюс до
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цього положення справ посилилося військовими діями Росії на сході України, де
зосереджений серйозний потенціал галузі: вісім металургійних підприємств в
Єнакієво, Макіївці, Алчевську, Стахановому і Донецьку майже зупинили
виробництво, так як регулярно стикаються з проблемами постачання
металургійної сировини, напівфабрикатів, електроенергії і природного газу, а
також відвантаження готової продукції.
Очевидно, що в умовах бойових дій на сході країни прогнозувати розвиток
галузі досить складно. Через припинення роботи Авдїєвського КХЗ фактично в
«коксовій блокаді» виявилися і підприємства Маріуполя. Зараз виробництво
частково відновлене. Також абсолютно незрозуміло чи будуть терористи і
російські війська продовжувати повномасштабний наступ на маріупольському
напрямі. Це ставить під загрозу ще два найбільші металургійні підприємства
країни. Без регіону Донбасу металургія України втратить свою провідну роль в
економіці і концентруватиметься в двох областях – Дніпропетровській і
Запорізькій.
Металургійні підприємства України і Росії традиційно конкурують, як на
внутрішньому ринку Росії, так і на світових ринках. Зараз відбувається витіснення
українських виробників шляхом цілеспрямованого руйнування інфраструктури
Донбасу [3]. Нагадаємо, що в 2014 р. виробництво сталі в РФ склало 69,4 млн.
метричних тонн, проти 31,8 млн. в Україні. За оцінкам фахівців прогноз
виробництва сталі цього року складе лише 25 млн. тонн, що майже на третину
менше тенденції попередніх років.
Абсолютно ясно, що ефективна стратегія розвитку металургійної галузі
передбачає залучення інвестицій інноваційного порядку для вдосконалення
технологій, зниження енергоємності, істотної модернізації, поліпшення асортименту і якості продукції.
Говорити про якісь інвестиції в нинішній ситуації і про плани модернізації
безглуздо, так як у стані війни немає економіки мирного часу, не працюють
економічні закони і неможливо прослідити тенденції. Економіка і виробництво
напряму залежить від військово-політичних рішень.
Очікувати на вкладення крупних іноземних інвестицій в ситуації, що склалась
в Україні, немає сенсу, тому реально інвестувати в галузь можуть лише нинішні
власники металургійних підприємств, які накопили грошові ресурси в період, коли
спостерігався сплеск цін на метал на світовому ринку. Тим більше, що при
локалізації і припиненні бойових дій, потенціал зростання в гірничометалургійному комплексі України поки зберігається.
1. Бойко і Ставицький вирішили задушити металургію [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2013/03/18/366412.
2. Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки
України / РВПС України НАН України. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 544 с.
3. Андрієвський І.Д. Сучасний стан металургійного комплексу України /
І.Д. Андрієвський, В.В. Матюха, М.Т. Мовчан // Мінеральні ресурси України. – 2007. – № 4. –
С. 39-42.

62

Семін І.Є.
Національний університет «Львівська політехніка»
МІЖКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Зростання кількості підприємств з іноземним капіталом на ринку України
сприяє актуалізації дослідження міжкультурних комунікацій, що виникають у
процесі здійснення ними господарської діяльності. Відмінності ділових культур,
способів і методів ведення бізнесу сприяють виникненню непорозумінь та конфліктних ситуацій між іноземним топ-менеджментом та вітчизняними працівниками.
Знання ментальних особливостей працівників, їх культурних цінностей дозволять
налагодити ефективну систему комунікацій, створити позитивний психологічний
клімат у колективі, мотивувати працівників до досягнення поставлених цілей.
Одним з головних класиків міжкультурних порівнянь вважається голландський
дослідник Герт Хофстеде (Geert Hofstede). У його концепції культура визначається
п’ятьмя основними вимірами (відмінностями), які впливають на стиль керування.
До них належить дистанція влади (power distance) (PDI); індивідуалізм – колективізм (IDV); мужність – жіночність (MAS); прагнення уникнути невизначеності
(UAI); довготривалість орієнтації (LTO) [1].
Оскільки на вітчизняному ринку машинобудівних підприємств найбільша
кількість іноземних інвесторів з Німеччини, доцільно провести порівняльний аналіз
міжкультурних відмінностей Німеччини та України. Згідно моделі Хофстеде, ділові
культури Німеччини та України є діаметрально різними. Для Німеччини притаманний індивідуалізм (пріоритет – особисте життя працівника, емоційна незалежність від
організації, переважає «розрахунок» у ділових відносинах; працівники прагнуть до
лідерства та різноманіття; на перший план висувається самостійність працівників;
орієнтація на індивідуальні рішення; просування по кар’єрній драбині відбувається
на засадах змагання) та мала дистанція влади (відносна рівність між керівництвом і
підлеглими (вважається, що начальник і підлеглий – це колеги); прийняття рішень
керівництвом на основі консультацій з підлеглими; сильна виробнича етика (не
вірять, що людина може не любити працювати). Для України ж притаманний колективізм (очікування працівників участі організації у вирішенні його справ та
захисті інтересів; емоційна залежність від організації; переважають моральні
обов’язки по відношенню до організації; на перший план висувається впевненість та
стабільність; орієнтація на групові рішення; просування по кар’єрній драбині
відбувається в межах організації у відповідності до стажу роботи) та велика
дистанція влади (відчуття нерівності між працівниками, що знаходяться на різних
щаблях ієрархії (директивний стиль управління); багаторівнева структура організації;
велика диференціація заробітної плати; керівництво є «недоступним» рішення
керівництвом приймаються авторитарно).
Вивчення та врахування міжкультурних особливостей працівників дозволить
налагодити ефективну систему комунікацій на машинобудівному підприємстві,
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мотивувати персонал до досягнення поставлених цілей, сприятиме покращенню
соціально-психологічного клімату в колективі.
1. П’ять вимірів національної культури за Гиртом Хофстеде. Електронний ресурс. –
Режим доступу: http://www.managerhelp.org/hoks-306-1.html.
2. Ukraine`s Business Culture. Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://www.tryukraine.com/society/business_culture.shtml.
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КОН'ЮНКТУРА РИНКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УМОВАХ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
В умовах подолання кризових явищ в економіці та розвитку підприємництва
стає зрозумілим: щоб досягти комерційного успіху, необхідно брати до уваги всі
елементи ринкової системи. Для цього широко використовуються різноманітні
дослідження ринку, одним із головних завдань яких є вивчення умов, за яких
забезпечується найповніше задоволення попиту населення в товарах і послугах
будь-якого виду та створюється підґрунтя для ефективного збуту виробленої
продукції. Тому актуальним є питання вивчення та прогнозування кон’юнктури
ринку як невід’ємної умови для прийняття відповідних ефективних управлінських
рішень в умовах інвестиційного розвитку підприємств. Вивчення, дослідження та
аналізування кон’юнктури ринку, розробка стратегії розвитку підприємства чи
галузі, на основі одержаної інформації в результаті дослідження, відносяться до
важливих і необхідних завдань, але, в той же час є надзвичайно складним,
оскільки потребує сукупності спеціальних підходів та методів аналізу, дослідження, оцінювання та прогнозування різноманітних ринків.
Кон’юнктурні спостереження надають змогу отримати об’єктивну інформацію про вітчизняних виробників та їх конкурентів, провести порівняння, правильно оцінити ситуацію на ринку та спрогнозувати її розвиток, а отже, одержати
конкурентні переваги й тим самим знизити рівень ризику, знайти для себе
відповідний сегмент ринку і ринкову нішу, обрати правильний напрямок диверсифікації, встановити оптимальний рівень цін на певні товари та послуги. Вивчення
кон'юнктури ринку охоплює широке коло різних питань виробничого, комерційного, технічного, інвестиційного й економічного характеру, що дає змогу виявити
основні напрямки господарського розвитку кожного суб'єкта ринкових відносин,
стан речей і ситуацію, що склалася в певний період як результат взаємодії
різноманітних чинників [1].
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Проаналізувавши ситуацію на ринку автомобілебудування в Україні протягом
2003-2014 року варто зазначити, що відбулось стрімке зниження виробництва
легкових та вантажних автомобілів у структурі загального автомобілебудування. В
період 2008-2014 року Україна мала від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі автотранспортними засобами. Це означає, що за цей період збільшилась імпортозалежність у цій галузі.
Економічна криза 2008-2009 року негативно вплинула на інвестування підприємств автомобілебудування в Україні, обсяг інвестованих власних коштів підприємств скоротився у 2010 році до 115,0 млрд. грн., що значно нижче показника
2008 році (161,3 млрд. грн.). Станом на 31 грудня 2012 року Україна інвестувала в
Кіпр 5,8 млрд. доларів, або 92% всіх інвестицій України, а «кіпрська криза» –
наслідок відсутності єдності та єдиного вектора у веденні інвестиційної політики
держави. Загальний обсяг прямих інвестицій в Україну сьогодні падає, інвестиційний
клімат погіршується, автомобілебудування потребує інвестування, яке б допомогло
розвиватись та створювати якісний продукт, стійкий до конкуренції на міжнародних
ринках. Недосконалість законодавства, несприятливий інвестиційний клімат,
наявність конкуренції на міжнародних ринках, законодавчі бар’єри інвестування,
велике податкове навантаження, низька активність функціонування інвестиційних
фондів, неефективне функціонування вільних економічних зон, слабо сформоване
інвестиційне право, практична відсутність державної підтримки інвестування
автомобілебудування, несприятливі інтеграційні процеси, неефективний інвестиційний менеджмент зосереджує увагу на формуванні та реалізації стратегії інвестиційного розвитку підприємств машинобудування, як внутрішнього системи сукупності
заходів покращення ефективності діяльності підприємства [2, с.4].
Стратегія інвестиційного розвитку – це довгостроковий план інвестування та
розвитку, реалізація нових інвестиційних проектів розвитку при супутніх позитивних
і негативних умовах функціонування підприємства. Прикладом реалізації стратегії та
проекту інвестиційного розвитку є автобус «А102 «Карпати»», проте через законодавчі бар’єри масове виробництво наразі неналагоджене. Машина розроблена
підприємством «Стрий-Авто» з міста Стрий, яке спеціалізується на випуску автобусів
малого класу на шасі «Mercedes-Benz». У роботі над новою моделлю активну участь
брало ТОВ «ВЕЕМ-Маталлавтопром» – виробник автобусних комплектуючих, зокрема сидінь. Автобус «А102 «Карпати»» відноситься до туристичних машин середнього класу, але даний інвестиційний проект не реалізовано повністю із досягненням
основних цілей стратегії інвестиційного розвитку.
Стратегія інвестиційного розвитку охоплює реальне, фінансове, інноваційне
інвестування, а також функціонування підприємств у перспективі із врахуванням
норм законодавства, розробляється на період від 3-5 років, а у країнах із
розвиненою ринковою економікою від 10 років. Стратегія повинна оптимально
оцінувати вид економічної діяльності та перспективи функціонування конкретного
підприємства в ньому, мобілізувати власні кошти підприємства та ресурси, тому
розробка оптимальної стратегії інвестиційного розвитку виконується при активній
участі інвестиційного менеджменту. Основними цілями та завданнями стратегії
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інвестиційного розвитку є реалізація ефективних інвестиційних проектів в часі та
отримання прибутку, соціально ефекту.
Механізмом, здатним ініціювати широкий і всебічний розвиток автомобілебудівної галузі України, активізувати діяльність у ній, забезпечити її ефективність та
результативність в динамічних умовах ринкової кон’юнктури, є впровадження в
управлінську практику принципів і методів сучасного дослідження ситуації, яка склалася на галузевому ринку. Потреба якісної зміни ведення інвестиційної політики
сьогодні вимагає пошуків шляхів розв’язання проблем інвестування та формування
стратегії інвестиційного розвитку. Використання світового досвіду формулювання
моделей розвитку економіки та наявний інвестиційно-інноваційний потенціал наших
підприємств, дає всі шанси вивести країну на новий інвестиційно-інноваційний рівень. Інноваційні моделі, ефективно впровадженні в країнах таких як Франція, Німеччина, США та Китай на сьогодні сприяють економічному росту та стабільності. Підприємствам потрібно залучитись підтримкою держави у подоланні проблем інвестування та модернізації основних засобів через реформування фінансово-кредитної
системи, удосконалення відносин власності, приватизаційного законодавства, трудових відносин та безробіття, а також створення сприятливого інвестиційного клімату
для залучення іноземних інвестицій. Успішна діяльність підприємств автомобілебудівної галузі, як стратегічної, в сучасних ринкових умовах, в значній мірі залежить
від правильного визначення ситуації на ринку, аналізування його стану, що можна
здійснити врезультаті науково обґрунтованого дослідження кон’юнктури ринку.
1. Ковальов А.І.Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в
Україні.Монографія / Під науковим керівництвом д.е.н., професора Ковальова А.І./ Одеса:
Атлант, 2010. – 266 с.
2. О.С. Бєлоусова. Проблеми розвитку сучасного інвестиційного ринку України /
Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 17. – с. 2-5.
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СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН
На сучасному етапі розвитку світового господарства, що характеризується
розгортанням процесів глобалізації та інтернаціоналізації виробництва,
національні ринки праці зазнають суттєвих трансформацій, які підсилюються
широкою інформатизацією та інтелектуалізацією виробничого процесу в умовах
нової стадії розвитку людства – постіндустріальної економіки.
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Відповідно до сучасних технологій у сфері зайнятості очікується, що
глобалізаційні процеси коригуватимуть просторовий розподіл робочої сили, що
загрожує Україні втратою інтелектуального потенціалу. Поряд з цим в Україні, як
і в більшості країн світу, відбувається трансформація традиційної зайнятості,
з’являються її нові форми та різновиди.
Провідною тенденцією у сфері зайнятості в країні є поступове зменшення
обсягів стандартної зайнятості та, відповідно, зростання масштабів нестандартних
видів зайнятості. Відповідно до визначення Міжнародної організації праці (МОП)
під стандартною зайнятістю розуміють повну зайнятість на умовах безстрокового
трудового договору з одним роботодавцем, яка передбачає захист від
необґрунтованого звільнення [6].
Вивчаючи структурні трансформації в Україні і проблеми зайнятості, ми робимо
висновок, що вони повинні здійснюватися, виходячи з далекосяжної мети —
стабілізації економічного розвитку на основі формування якісно нової, стійкої,
динамічної та соціально-орієнтованої господарської системи.
Вплив процесів глобалізації на стан ринку праці наочно простежується на
прикладі нашої країни, де реальністю є «вимивання» з національного ринку праці
робочих місць з високим і середнім «освітнім рівнем», створення робочих місць,
що погіршують професійну структуру зайнятості, утруднення перспектив зайнятості в галузях, які можуть і мають стати пріоритетними, зростання незатребуваності накопиченого людського капіталу тощо.
Неоднозначним є вплив процесів глобалізації на стан у сфері доходів
працюючих. Результати останніх досліджень свідчать про різке збільшення
прибутковості найбільших міжнародних корпорацій, поляризацію у рівні доходів
вищої управлінської ланки і звичайних працівників цих компаній [1, с. 25].
Глобалізація економіки супроводжується ростом взаємозалежності, як економік
в цілому, так і таких їхніх частин, як фінансові ринки, збільшенням спекулятивних
валютних потоків між державами, незбалансованістю торгових і в цілому платіжних
балансів окремих країн. Усе це в сукупності різко обмежують можливість
державного регулювання макроекономічних процесів на національних рівнях.
Особливо це стосується політики зайнятості, вплив глобалізації на яку приводить до двох негативних наслідків: нерівномірному розподілу ефекту глобалізації
між країнами і перерозподілу доходів всередині країн. Глобалізація підсилює існуючу глибоку диференціацію в продуктивності праці, доходах, матеріальному добробуті, що зашкоджує рівності можливостей працівників різних країн на ринку праці.
Визначення зайнятості може застосовуватися як до стандартної (формальної),
так і до нестандартної (неформальної) зайнятості, адже у ньому зазначено лише,
що це діяльність для задоволення особистих та суспільних потреб, яка, як правило,
приносить дохід [5].
Досить часто нестандартну зайнятість трактують як таку, що перебуває поза
межами нормативного регулювання і передбачає ухиляння від оподаткування (так
звана оптимізація оподаткування). Згідно з іншим підходом, така зайнятість
пов’язана з нестандартними умовами праці – гнучкий робочий графік, дистанційна
зайнятість, самозайнятість та ін.
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Основними причинами поширення нестандартної зайнятості є прагнення
роботодавців до зменшення витрат, пов’язаних з необхідністю дотримання
трудового законодавства, оптимізація податкових відрахувань та виконання інших
соціальних зобов’язань.
Процес трансформації стандартних трудових відносин і постійної зайнятості
в нестандартні і нестабільні форми, який супроводжується послабленням захисту
працівників та інтенсифікацією праці, називають прекарізацією. Особливостями
цього процесу в Україні є специфічне використання аутсорсингу, як форми
залучення праці і поширення прихованих трудових відносин. Нині в Україні не
існує офіційної правової позиції виконавчої влади та вищих судових інстанцій з
питання нестандартної зайнятості [4].
Аутсорсинг являє собою передачу певних бізнес-процесів або функцій на обслуговування зовнішній компанії-аутсорсеру, що спеціалізується у відповідній сфері.
Розвиток інформаційних технологій в Україні призвів до поширення дистанційної зайнятості. Цей різновид зайнятості користується особливою популярністю як
серед працівників, так й серед роботодавців. Дистанційна зайнятість передбачає:
• взаємодію між працівником та роботодавцем у віртуальному середовищі з
використанням інформаційних та комунікаційних технологій;
• відсутність стаціонарного робочого місця;
• ненормований робочий час, свободу в організації робочого процесу тощо [3].
Технологія дистанційної роботи широко застосовується і в розвинених
країнах, і в країнах, що розвиваються. Для прикладу, у Європі майже кожен
десятий працівник працює вдома [2].
Підводячи підсумки даного дослідження слід відмітити, що найважливішою
передумовою та складовою частиною формування сучасних соціально-економічних
умов в Україні є становлення нового ринку праці, як методу регулювання зайнятості,
сукупності економічних, організаційних та правових відносин, що складаються з
приводу реалізації попиту та пропозиції робочої сили. Зайнятість – це не тільки
індивідуальне право людини на працю, а й колективна економічна необхідність.
Робоче місце — це не побічний продукт економічного розвитку.
Особливо важливим є зростання масштабів нестандартних видів зайнятості,
поширення аутсорсингу, аутстаффінгу, лізингу персоналу, дистанційної зайнятості.
Хоча, слід зазначити, що ці форми нестандартної зайнятості успішно функціонують
на території нашої країни, вони досі перебувають поза правовим полем.
1. Колот А. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу // Україна:
аспекти праці. – 2001. — №3. – С. 23 – 29.
2. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у
соціально-трудовій сфері / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 3-14.
3. Моторна І. І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток : автореф.
дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ
ВЛАСНОГО ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ
У зв’язку з реформуванням вітчизняного бухгалтерського обліку на засадах
міжнародної стандартизації до фінансової звітності було внесено значні зміни.
Дослідженню проблем її методології складання присвячені праці багатьох
провідних учених, в той же час балансу приділено меншу увагу. Тому об’єктивною необхідністю постає потреба адаптації методики розрахунку власного
оборотного капіталу (далі ВОК) до нової форми фінансової звітності, з метою
визначення найбільш прийнятної та адекватної методики розрахунку ВОК з
урахуванням особливостей структури та змісту балансу підприємства.
Питання розрахунку величини ВОК розглядалися у наукових працях О. Г. Білої, Г. І. Кіндрацької, Л. М. Чернелевського та інших [1-6]. Досліджуючи існуючі
в науковій літературі методики визначення розміру власного оборотного капіталу
було встановлено відсутність єдиної обґрунтованої методики визначення даного
показника.
Власні ресурси підприємства відіграють важливу роль, оскільки забезпечують
фінансову стійкість, майнову й операційну самостійність господарюючого суб'єкта,
яка є необхідною для рентабельної діяльності. ВОК – це частина власних ресурсів
підприємств, авансованих в обігові активи для забезпечення безперервного
виробничого процесу [6]. Показник ВОК є розрахунковим і залежить як від
структури активів, так і від структури джерел фінансування.
Оцінка наявного ВОК, вивчення його динаміки та ефективності використання,
визначення факторів, які впливають на нього, є важливими питаннями аналітичного
дослідження фінансового стану підприємства. Причинами нестійкого фінансового
стану підприємства, його неплатоспроможності, банкрутства є відсутність власного
оборотного капіталу або його нестача.
Необхідно відзначити, що “оборотний капітал” та “власний оборотний
капітал” – різні поняття. Перший показник характеризує, майно підприємства,
його активи. Другий показник є джерелом покриття поточних активів. Наявність
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ВОК свідчить про те, що підприємство може не лише погашати поточні
зобов’язання, але має достатньо фінансових ресурсів для розширення своєї
діяльності та здійснення інвестицій. На сьогодні для визначення ВОК державними
органами України (на рівні Аудиторської палати, Міністерства фінансів) не
розроблено єдиної методики.
У Методичних рекомендаціях щодо підготовки аудиторського звіту при
перевірці акціонерних товариств, крім комерційних банків та в Положенні про
порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають
приватизації рекомендовано алгоритм розрахунку ВОК. Згідно з цими
рекомендаціями ВОК розраховують як різницю між оборотними активами та
поточними зобов’язаннями.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо аналізу фінансовогосподарського стану підприємств та організацій, затверджених Державною
фіскальною службою України 16.06.2000 р., ВОК розраховують як різницю між
власним капіталом і необоротними активами, проте з останніх вираховують
довгострокову дебіторську заборгованість.
Існує ще декілька методичних підходів розрахунку власного оборотного
капіталу:
1) вчена Білик М. Д. трактує визначення ВОК таким чином, якщо на балансі є
довгострокові кредити, їх також слід враховувати, адже вони спрямовуються на
капітальні інвестиції і не повинні брати участь у поточній господарській
діяльності [2].
2) дослідники Подольська В. О. та Яріш О. В. пропонують такі шляхи визначення суми ВОК: по-перше, шляхом віднімання від суми власного капіталу та
довгострокових зобов’язань; по-друге, як різницю між вартістю оборотних активів
та поточними зобов’язаннями підприємства [4].
3) аналогом ВОК є чистий робочий капітал підприємства, який розраховується як різниця між поточними активами і поточними зобов’язаннями. Його
можна використовувати як міру платоспроможності та фінансової стійкості, тобто
він показує, що залишиться в обороті підприємства, якщо одночасно погасити
поточні зобов’язання, або наскільки господарська діяльність підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами.
4) методичний підхід, за думкою Білої О. Г., повністю відповідає алгоритму
розрахунку Аудиторської палати України. Зауважимо, що за своєю вартістю
величина ВОК відповідає вартості чистого оборотного капіталу. Проте, у даній
формулі при формуванні необоротних активів залучені витрати майбутніх
періодів, які відповідно до нових змін, у фінансовій звітності відсутні.
Провівши аналіз підходів різних вчених до висвітлення питання розрахунку
ВОК у економічній літературі, було виявлено, що на даний час в науковій
літературі не існує єдиної точки зору щодо визначення методики розрахунку ВОК
(табл. 1).
Враховуючи зміни, які були затверджені згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 05.03.2008 р. № 353. На нашу думку, ВОК можна визначити як:
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ВОК = р. 1495 – р. 10951
Отже, проведене дослідження свідчить, що за запропонованими методами
можна визначити те, що величина ВОК відповідає вартості чистого робочого
капіталу. Порівнюючи фактичну наявність власного оборотного капіталу з
встановленим нормативом, можна визначати нестачу або надлишок власного
оборотного капіталу. На жаль, розрахунок такого нормативу здійснюють сьогодні
не всі підприємства.
Таблиця 1
1

Підходи до визначення власного оборотного капіталу
Методики визначення власного оборотного капіталу
ІІ А – ІV П = р. 1195– р. 1700
ІІ А – ІІІ П = р. 1195– р. 1695
І П – ІІ П – І А = р. 1495 – р. 1595 – р. 1095
(І П + ІІ П) – (І А + ІІ А) =
=(р. 1495 + р. 1595) – (р. 1095 + 1195)

Автори
М. С. Білик, А. Г. Загородній [2]
В. О. Подольська, О. В. Яріш [4]
В. М. Івахненко [3]
Г. В. Савицька [5]

1

Розрахунок проводиться відповідно до фінансової звітності ф. № 1 “Баланс” (“Звіт про
фінансовий стан”)

Неправильне або недостатньо точне визначення суми ВОК за даними
бухгалтерського балансу призводить до викривлення низки фінансових коефіцієнтів і, як наслідок, до неадекватних оцінок фінансового стану підприємств.
1. Біла О. Г. Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / О. Г. Біла – Львів: “Магнолія 2006”,
2008. – 383 с.
2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : [навч. посіб.] / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М.
Притуляк. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2005. – 354 с.
3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу : [навч. посіб.] / В. М. Івахненко. – [3-тє
вид., перероб і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2011. –190 с.
4. Подольська В. О. Фінансовий аналіз : [навч посіб.] / В. О. Подольська, О. В. Яріш. –
К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488с.
5. Савицкая Г. В. Экономический анализ : [учебник] / Г. В. Савицкая. – М. : Новое
знание, 2009. — 651 с.
6. Стеца Л. Власний оборотний капітал : поняття та методика розрахунку / Л. Стеца // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Глобалізаційні та
євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік”. Вип. 3. – Тернопіль : Крок,
2014. – 307 с.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В умовах соціально-економічної та політичної нестабільності в Україні
питання розвитку інтеграційних процесів та транскордонного співробітництва
виходять на перший план. Завдяки концентрації зусиль населення, установ та
організацій, підприємств, органів влади та управління на розвитку транскордонних
територій забезпечується найповніше використання потенціалу території та
досягається системний соціальний ефект, що полягає в налагодженні дружніх,
добросусідських відносин між жителями прилеглих територій.
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].
Розвиток регіоналізму в Україні відбувається в специфічних умовах та має іншу
природу, ніж в Європі. Європейський регіоналізм традиційно визначається
наступним чином: „... організована Європа представляє собою регіональну форму
неминучого процесу глобалізації, механізм, що забезпечує економічні взаємозв’язки,
яка є гарантією мирних відносин” [2]. Європейський регіоналізм − це об’єктивний
процес реалізації державного, адміністративного і міжнародного потенціалу суб’єктів
різних європейських держав, формування та розвитку різноманітних зовнішніх
зв’язків і контактів між ними в рамках і в межах юридичних повноважень. Ці
повноваження встановлюються самими центральними органами влади або за їх
участю відповідно до діючих конституційних актів, а також з урахуванням
міжнародних зобов’язань самої держави як суб’єкта міжнародного права. Існує також
точка зору, яка передбачає, що формування єврорегіонів і регіоналізація взагалі є
засобом подолання негативних наслідків глобалізації. Значна кількість часу та
ресурсів, які потрібно мобілізувати сусіднім державам і регіонам для того, щоб
адекватно впоратися з наслідками глобалізації, обумовлює необхідність існування
вільних міжкордонних механізмів для ведення діалогу між членами урядів і їх кооперації. Важливим напрямком міжнародної інтеграції є транскордонне співробітництво,
яке давно і успішно розвивається в світі.
Аналіз міжнародного досвіду розвитку транскордонного співробітництва показав, що найбільш ефективною організаційною формою реалізації транскордонного
співробітництва є єврорегіони. Під цим поняттям слід розуміти територію транскордонного співробітництва, в межах якої шляхом економічної, соціокультурної і
гуманітарної взаємодії реалізуються конкретні транскордонні проекти, вирішуються
проблеми зайнятості, розвитку інфраструктури, екології тощо [3].
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Єврорегіони при цьому − це одна з організаційних форм транскордонних
відносин, де в рамках своєї компетенції та за згодою центральних державних
органів − на основі особливих розширених повноважень щодо міжнародного
співробітництва − місцеві органи влади прикордонних областей мають можливість
розробляти спеціальні комплексні програми взаємодії, реалізовувати конкретні
транскордонні економічні проекти.
Ідея транскордонного співробітництва в Європі виникла в 50-х роках. Тоді
вперше після війни стало популярним гасло про зближення, а не розділення людей
кордонами. Основна мета такої співпраці − досягнення взаємного соціальноекономічного зростання, налагодження і розвиток зв’язків між економічними,
науковими, культурними і муніципальними інститутами регіонів. В Європі надається
важливе значення транскордонному співробітництву в рамках єврорегіонів, яке
розглядається як стабілізуючий фактор у відносинах між країнами.
В районі Гронау на германо-голландському кордоні в 1958 був утворений
перший єврорегіон. В даний час єврорегіон Гронау включає 106 комун і округів
Голландії та Німеччини із загальним населенням в 2 млн. осіб і загальною площею
8 351,2 кв. км. При цьому на германо-голландському кордоні існує п’ять подібних
утворень, що охоплюють практично весь прикордонний простір. Досвід першого
єврорегіону отримав міжнародне визнання.
Інтеграційні процеси в єврорегіонах характеризуються деякими особливостями, а саме:
– учасниками є не тільки адміністративні органи, а й професійні спілки,
торгово-промислові палати, які часто відіграють ключову роль в розвитку
економічного співробітництва в рамках регіону;
– основою співробітництва служать конкретні проекти, фінансування яких
здійснюється з декількох джерел. Так, наприклад, в регіоні Емс-Долларт (одне
з германо-голландських інтеграційних об’єднань) існує наступна схема: 50 %
витрат покриває ЄС, по 15% витрачається з бюджетів Голландії та Німеччини,
а решту 20% оплачуються безпосередніми учасниками проекту;
– значна увага приділяється соціально-культурним програмам: зміцнення
контактів в освіті, охороні здоров’я, культурі, науці, релігії та громадським
неформальним рухам. Надається особливе значення особистим контактам і
формуванню розвиненої соціальної інфраструктури [4].
– Передумовою появи єврорегіонів і результатом формування такої тенденції, як
регіоналізм, став розвиток прикордонного співробітництва. У країнах ЄС прикордонне співробітництво націлене на вирішення проблем економічного розвитку шляхом узгодженого розвитку господарства сусідніх регіонів, і насамперед інфраструктури. Важливе місце в цьому співробітництві займають також
питання культури та освіти, соціальної сфери та екології. Націленість співробітництва на ці сфери діяльності зумовлена високим рівнем інтеграції країн ЄС.
1. 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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України (ВВР), 2004, № 45, ст.499.
3. Транскордонне співробітництво. Стратегічний документ, 2007-2013 рр. Індикативна
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ,
ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Зростаюча потреба вітчизняних підприємств в оновленні основних фондів
дедалі більше привертає увагу до розвитку усіх видів і форм лізингу, необхідність
якого доведена вітчизняною і закордонною фінансово-виробничою практикою.
За оцінками вітчизняних експертів, понад 50 % основних засобів потребують
оновлення. Зарубіжний досвід показує, що лізинг є одним із продуктивних шляхів
залучення капіталу для оновлення основних фондів підприємств. Проте, в Україні
розвиток лізингових відносин значно відстає від світової практики.
Дослідженню розвитку лізингових відносин в Україні приділялась значна
увага у працях багатьох вітчизняних науковців, проте, мало дослідженими
залишаються фактори, що гальмують розвиток лізингу на вітчизняному ринку.
Фінансовий лізинг трактується як вид цивільно-правових відносин, що
виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу
лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника)
відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати
її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року
за встановлену плату (лізингові платежі) [1].
Саме лізинг є однією з нових форм фінансування, котрий з одного боку,
дозволяє залучати вільні фінансові ресурси, а з іншого – є механізмом оновлення
основних фондів.
Лізинг може значно пожвавити процеси створення нових підприємств та
оновлення технічного забезпечення вже існуючих, але найважливішим є те, що
лізинг дає можливість отримати сучасне устаткування, як вітчизняного так і
зарубіжного виробництва. В Україні існує велика потреба у відновленні
виробничих потужностей, в наслідок чого до лізингової форми фінансування
звертається велика кількість суб’єктів підприємницької діяльності [2, c. 96].
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Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури дозволив виділити переваги
фінансового лізингу над іншими способами інвестування:
• лізингові платежі відносяться на собівартість продукції в повному обсязі,
що знижує оподатковуваний прибуток;
• гнучкість платежів (за договором лізингу платежі можна побудувати у
відповідності до очікуваного грошового потоку лізингоодержувача).
• лізинг не обмежує можливості підприємства в отриманні кредитів, оскільки
не вноситься до кредитної історії;
• строк фінансового лізингу близький до строку нормативної амортизації
[3, c. 228].
Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури, а також проведені дослідження
та аналіз вітчизняного ринку, що основними перешкодами, котрі стримують
використання лізингу машинобудівними підприємствами в Україні є:
§ недосконалість чинної нормативно-правової бази;
§ відносна недоступність лізингових послуг (відсутність довгострокового
кредитування і високий позиковий відсоток перешкоджають залученню
вітчизняних банків до фінансування лізингових проектів);
§ низький рівень платоспроможності і фінансової стійкості лізингоотримувачів, їх неспроможність ефективно використовувати обладнання і
стабільно виплачувати лізингові платежі. Підприємства, так само як і
банки, уникають довгострокових угод через нестабільність політичної та
економічної ситуації;
§ відсутність податкових пільг для суб’єктів лізингу;
§ недостатній розвиток інфраструктури ринку лізингу [7, c. 236].
Падіння платоспроможності підприємств, несприятливі умови кредитів та
інші чинники зумовлюють потребу в залученні нових джерел фінансування. Саме
в цих умовах популярності набуває лізинг, як інвестиційний механізм оновлення
основних засобів. Аналіз ситуації на вітчизняному ринку показав, що існує ряд
перешкод, котрі стримують активний розвиток лізингу в Україні. Для їх подолання
доцільно провести такі заходи:
• розроблення державної програми підтримки лізингу;
• створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні
малих підприємств;
• реформування податкового законодавства щодо стимулювання лізингових
операцій;
• уніфікація нормативно-правової бази у сфері лізингу з міжнародним
законодавством (приєднання до Конвенції ЮНІДРУА «Про міжнародний
фінансовий лізинг» та інших Конвенцій, що містять різні норми з
регулювання лізингових відносин);
• сприяння взаємодії лізингових компаній з вітчизняними підприємствами;
• спрощення процедури проведення міжнародних лізингових операцій для
вільного доступу українських підприємств до закордонних ринків;

75

• підвищення рівня обізнаності населення в особливостях і перевагах лізингу;
• підготовка кваліфікованих кадрів для ринку лізингу.
Лізинг є одним з інструментів, необхідних для структурної перебудови економіки України. Розвиток лізингового ринку в Україні стимулює до впровадження
новітніх технологій і цим покращує економічну ситуацію в країні. Тому необхідно
розширювати сферу надання лізингових послуг та підвищувати роль держави у
підтримці його розвитку.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС поставило перед нашою
країною ряд невідкладних завдань, вирішення яких ускладнюється важкою
політичною та економічною ситуацією. Визначені пріоритети розвитку України в
найближчій перспективі зумовлять потребу у невідкладній адаптації до вимог
Європейського Союзу в низці ключових питань. Їх невирішення не лише
стримуватиме повноцінну інтеграцію України в європейське співтовариство, а й
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значною мірою гальмуватиме і без того важке, подекуди катастрофічне становище
соціально-економічного розвитку нашої держави.
Одними із ключових пріоритетів Євросоюзу є розвиток співпраці у сфері
наукових досліджень та забезпечення прав інтелектуальної власності, підвищення
рівня використання наукового потенціалу країн-членів. Реструктуризація економіки
України в напрямі інноваційної моделі розвитку передбачає необхідність вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій тощо. Результати моніторингу,
проведеного УкрІНТЕІ за І квартал 2014р. на основі нормативно – правової бази
України у сфері інноваційної діяльності в цілому і за стратегічними пріоритетними
напрямами науково-технологічного розвитку та інноваційної діяльності, свідчать про
те, що у зазначеному періоді була прийнята низка нормативно-правових актів, які
дають змогу значною мірою покращити правове поле вітчизняного бізнес-середовища та його прагнення до використання усіх переваг та можливостей співпраці з
країнами ЄС [1]. Адже протягом останніх кількох років ситуація, що склалася з
розвитком науки та науково-технічної сфери України, є невтішною.
Питома вага загального обсягу витрат на науково-технічну сферу в Україні у
2013 році становила 0,77% ВВП, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету –
0,33% ВВП (для порівняння середній рівень обсягу витрат на наукові дослідження
та розробки країн ЄС-27 у ВВП становив 2,06%.). Як результат, частка організацій,
що займаються винахідницькою та інноваційною діяльністю, у 2013 р становила
лише 16,8%, що у порівнянні з аналогічним показником у 2012 р. свідчить про
його зниження. У 2014 році на науку було заплановано видатки на рівні 0,27%
ВВП, що є найнижчим показником за всі роки існування України [2].
Ситуацію щодо науково-технічної сфери значною мірою ускладнюють обмеження у використанні та затримки у перерахуванні коштів структурам, що фінансуються з держбюджету, органами Державного казначейства України. В результаті
неможливості застосування за призначенням коштів, отриманих вищими навчальними закладами, науковими установами на основі грантів, договорів, в тому числі
щодо впровадження розробок підприємствами, відбувається зрив участі вітчизняних
наукових установ у міжнародних програмах наукових досліджень, зокрема, наукової
програми Європейського Союзу «Горизонт 2020» (ця програма є новою програмою
ЄС з досліджень та інновацій на період з 2014 р. до 2020 р. із загальним бюджетом
приблизно 70 млрд. євро). Як результат, неможливими стають впровадження науковими установами результатів досліджень на підприємствах України [2].
У розвинених країнах світу значною мірою посилюється роль інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки; а частка вартості знань у
загальній вартості виробленої продукції перевищує 50% [3]. Конкурентоспроможність економіки та високі стандарти розвитку визначаються станом технологічних
нововведень, ступенем інноваційності. Згідно оцінок експертів, провідні компанії
високорозвинених країн 70-90% прибутків забезпечують реалізацією інноваційної
продукції з використанням нових знань, інформаційних технологій та сучасного
менеджменту [4].
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Неналежний рівень уваги держави до науково-технічної сфери загрожує не
лише нереалізацією інноваційного потенціалу нашої країни. Це створює передумови
до поступового послаблення національної безпеки країни, адже можливості
недовикористовуються у низці стратегічно важливих наукоємних виробництв.
Відомо, що Україна володіє унікальними технологіями з електрозварювання,
радіоелектроніки, біотехнологій, розробки нових матеріалів, інформаційних технологій, засобів зв’язку та телекомунікацій. Наша країна входить до восьми країн світу,
спроможних забезпечити повний цикл проектування і виробництва космічної
техніки, до п’ятірки країн світу, здатних забезпечити повний цикл виробництва
броньованих машин та до десятки найбільших суднобудівних країн світу [2]. Слід
зазначити, що в умовах, які склалися, необхідною є активізація контролю в напрямі
передачі за кордон технологій подвійного призначення і тих, які здатні впливати на
стан національної безпеки України [5]. Це, в свою чергу, дасть змогу посилити
конкурентні переваги нашої країни на світовому ринку технологій.
Подолання кризових явищ, що супроводжують сучасний розвиток України, є
неможливим без активізації науково-технічного потенціалу, що в свою чергу, не
може реалізуватись без належної підтримки та активної державної політики. Адже в
умовах активізації зусиль в напрямі посилення ролі трансферу технологій та його
впливу на економічний розвиток, є низка проблем та суперечностей, особливо у
сфері правового та фінансового забезпечення. В результаті, згідно деяких даних [6],
майже 30% наукових розробок у низці передових напрямків науки українські вчені
здійснюють на замовлення іноземців, без отримання на них авторських прав та
значної частини прибутку. Цей факт не лише негативно впливає на ефективне
використання вітчизняного інтелектуального капіталу в розрізі забезпечення
національних інтересів, а й посилює загрози економічної безпеки України.
Таким чином, налагодження ефективного механізму інституційного забезпечення інноваційного розвитку економіки України з відповідною нормативноправовою базою, імплементованою до законодавства ЄС, дасть змогу значно
покращити ситуацію в науково-технічній сфері, підвищити рівень комерціалізації
трансферу технологій, активно долучаючись до світових ринків високих технологій
та посилюючи власний рівень інноваційного потенціалу і національної безпеки.
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РИНОК ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У сучасному світі деривативи відіграють важливу роль у розвитку біржового
ринку, забезпечуючи виконання таких процесів:
– глобалізацію світових біржових ринків товарних і фінансових деривативів;
– розширення спектра інструментів на біржовому ринку деривативів, що
забезпечується стрімким розвитком індустрії фінансового інжинірингу;
– підвищення ліквідності біржового ринку деривативів, яка базується на створенні спільних торговельних майданчиків між різними світовими біржами;
– домінування світового позабіржового ринку над біржовим, а також біржового
ринку фінансових деривативів над товарними;
– скорочення частки біржових угод, які закінчуються поставкою товарів і перетворення світового біржового ринку на фінансовий інститут ціноутворення;
– електронізацію всіх операцій на ринках біржових деривативів.
Український ринок похідних цінних паперів є досить молодим і в значній мірі
відрізняється від аналогічних ринків країн, які мають розвинену фінансову
систему, і кількісно, і якісно. Так, обсяг світового ринку деривативів, за даними
Bank of International Settlements, у 2013 році досяг рівня 710 трильйонів доларів
США. Частка ВВП України у Світовому ВВП становить 0,24% (за даними
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Світового банку). На противагу цьому частка українського ринку деривативів у
світовому обсязі становить лише 0,0003% [1; 2].
Дані щодо обсягів ринку деривативів наведено в табл. 1.
Частка деривативів (опціонів) становить лише 1,5% від загального обсягу
випуску цінних паперів і значно поступається відповідним показникам в США або
в Росії [1, c. 7].
Слід відзначити не тільки низьку частку обсягів деривативів на українському
фондовому ринку, а і надзвичайно високий показник обсягів торгівлі державними
облігаціями. Таким чином, зростання обсягів торгів на фондовому ринку
досягається розповсюдженням неліквідних державних паперів через державні
банки, а не розвитком торгівлі між приватними інвесторами.
Таблиця 1
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами в Україні за період
січень 2011-жовтень 2014, млн. грн
Цінний папір
2011
Акції
79 409,78
Облігації
21 526,27
Деривативи
23692,47
Державні облігації
99 128,94
Облігації місцевих позик
462,04
Загальний обсяг торгів 235 840,07

2012
23 443,37
26 363,75
24 950,63
179 127,70
6 388,80
264 263,50

2013
2013*
45 322,66 37 342,35
49 410,51 38 547,28
21 401,53 18 126,36
351 328,71 282 218,04
904,05
891,21
474 634,86 382 486,40

2014*
19 181,98
27 906,35
8 060,40
473 459,30
574,33
533 296,34

Побудовано автором на основі [1].
* Дані за 10 місяців відповідного року.

Рис. 1. Обсяги торгів цінними паперами та їх питомі частки
на українському фондовому ринку

З якісної сторони відмінності між національним ринком похідних цінних
паперів та ринками розвинених країн ще помітніші.
Різна ступінь розвитку, адекватності і досконалості нормативно-правової бази
функціонування деривативів, різні завдання учасників строкового ринку
спричиняють несхожість фінансових інструментів навіть під однаковими назвами.
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Національне законодавство дозволяє лише три види базисних активів: цінні
папери, товари або кошти [3, с. 72-73], відповідно виділяється три види
деривативів: фондові, товарні та валютні, з можливістю для їхніх характеристик
бути базисними активами за певних умов. В світовій же практиці їх нараховується
не менше восьми.
Має місце обмеження щодо емітентів та місця торгівлі цими цінними паперами:
емітентами опціонів можуть бути тільки юридичні особи – торговці цінними
паперами, які є членами фондових бірж або торгово-інформаційних систем (ТІС), і
які повинні відповідати обов'язковим нормативам достатності власних коштів та
іншими показниками; торгівля ф'ючерсами та опціонами може вестися тільки на
біржах або в ТІС, тобто деривативи цих типів є виключно біржовими товарами [5].
Наразі в Україні відсутня і надійна та зрозуміла міжнародним інвесторам, дієва
та належним чином законодавчо врегульована інфраструктура – інститут
центрального контрагента, тобто центральна сторона для здійснення операцій, з
авторитетним і надійним мажоритарним акціонером. Водночас створюється не дуже
вигідне для українського ринку враження, що поки немає ліквідного та активного
ринку, то немає потреби й у великих інвестиціях в інфраструктуру.
НКЦПФР підготовлено Проект Програми розвитку фондового ринку на 2015 –
2017, серед планованих результатів реалізації якої, зокрема, розширення практики
залучення інвестицій з використанням інструментів ринку цінних паперів,
покращення позицій України у рейтингах Світового банку за показником обсягу
торгів та за показником відношення обсягу торгів до ВВП [4].
Однак, за відсутності базового закону про похідні фінансові інструменти,
матимемо наслідком лише фрагментарне регулювання питань здійснення операцій
на біржовому ринку.
1. Інформаційні довідки щодо розвитку фондового ринку України від Національної
Комісії з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.ssmsc.gov.ua.
2. Статистичний звіт Світового Банку [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf.
3. Ляшенко Д.В. Основні тенденції розвитку ринку деривативів у структурі вітчизняного
ринку цінних паперів / Д.В. Ляшенко // Управління розвитком. – 2012. – №12. – С. 37-40
[Електронний
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Режим
доступу:
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[Електронний
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Режим
доступу:
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СЕКЦІЯ 2. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Біль М.М.
к.держ.упр., старший науковий співробітник
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІГРАНТІВ
В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОСТОРОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Однією з ознак сучасного періоду розвитку людства є висока просторова
мобільність населення. Її посилює спроможність швидкого долання відстаней
завдяки новим транспортним технологіям, можливості віртуальних комунікацій через
Інтернет у глобальних масштабах. Сильний вплив на зростання просторової
мобільності сучасної людини має нівелювання лінгвістичних бар’єрів, а також доступ
до різної інформації. У результаті в суспільстві формуються уявлення про можливості проживання, навчання, праці в інших територіальних суспільних системах.
Таким чином, сучасна людина має колосальні можливості, реалізація котрих не
обмежується державними кордонами. «Траєкторія» її життєвого шляху та рівень
добробуту залежать від вибору – місця і способу життя, праці, розвитку.
Ґрунтовні теоретичні напрацювання щодо просторової мобільності населення
здійснені такими українськими вченими, як А. Колот, Е. Лібанова, О. П’ятковська,
О. Риндзак, У. Садова, О. Шаблій та ін. Здебільшого високий рівень мобільності населення у вітчизняній науці розглядається як деструктивний індикатор з подальшими
міграційними трансформаціями, котрі призводять до численних негативних
наслідків. Натомість дуже мало розкриваються інші важливі властивості мобільності
– підвищення кваліфікації, захищеність, елітарність [1]. Відтак актуальним постає
наукове обґрунтування нової державної і регіональної політики соціальноекономічного розвитку в умовах зростаючої просторової мобільності населення, що
є незворотнім процесом для українського суспільства.
Сьогодні в Україні маємо ситуацію вимушеного переселення з проблемних
регіонів півдня і сходу. Через це висока просторова мобільність сприймається доволі
негативно. Внутрішньо переміщені особи розглядаються як колосальна проблема для
приймаючих соціумів, що підсилюється необ’єктивним інформаційним супроводом у
медіа-просторі (підтвердженням цьому – публікації С. Федорчука [2]). На наше
переконання, поточна ситуація має бути не приводом політичних спекуляцій. Так
само не слід надмірну увагу приділяти реалізації соціальної політики, яка вимагає
колосальних бюджетних затрат у поточних скрутних умовах. Існуюча ситуація – це
можливість переосмислення векторів розвитку країни, регіонів і людини в площині
нових викликів. Відтак актуальним завданням постає обґрунтувати, яким чином слід
здійснювати регулювання рівня просторової мобільності населення, щоб її реалізація
(міграція) супроводжувалась помітними позитивними ефектами:
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– для соціально-гуманітарного розвитку країни та регіонів: збереження національної і культурної ідентичності, посилення патріотизму, формування
соціальної єдності;
– для економічного розвитку країни та регіонів: балансування людських
ресурсів відповідно до потреб економіки, формування конкурентного
середовища на ринках праці, освіти та ін., трудопотенційний розвиток
зайнятого населення;
– для особистісного розвитку: реалізація людського потенціалу, забезпечення
гідного рівня життя.
Якщо говорити про високий рівень просторової мобільності українських громадян з готовністю виїхати за кордон, то дана проблема є актуальною протягом усіх
років незалежності. Її поточне вирішення наразі є ще більш ускладненим. Оскільки
еміграцію обмежити неможливо, необхідно трансформувати її негативні наслідки в
більш позитивні. Цього можна досягнути через активну політику соціальноекономічної захищеності мігрантів, що б демотивувало нелегальну й низькокваліфіковану міграцію.
Наростаюча просторова мобільність населення у межах країни в поточних
умовах вимагає більш конкретних дій щодо її регулювання. Для цього на рівні
держави має бути розроблена концепція адаптації мігрантів у приймаючий регіонсоціум (табл. 1).
Таблиця 1
Ключові положення концепції сприйняття мігранта у приймаючому соціумі*
№
з/п

Положення

Умови позитивної наслідковості

Ÿ Ефективне використання трудового (у т.ч. інтелектуального),
інноваційного потенціалу
Ÿ Мотивація розвитку бізнесу і створення нових робочих місць
Ÿ Прояви громадянської активності з доланням суспільної пасивності
Ÿ Покращення показників демовідтворення населення
Ÿ Можливість самозабезпеченості мігранта на противагу високим
Мігрант –
патерналістським очікуванням (особливо постійного населення)
2 потенціал
розвитку
Ÿ Розвиток соціальної інфраструктури з урахуванням додаткових
навантажень
Ÿ Толерантне відношення між постійним населенням і мігрантами
Мігрант –
завдяки виваженій інформаційній політиці, зокрема в національних і
3 ланка соціальної місцевих медіа
єдності
Ÿ Дотримання прав рівності, збереження етнонаціональної, культурної ідентичності
Мігрант –
1
рушій розвитку

* Побудовано автором

На основі даної концепції на рівні регіонів мають реалізуватись регіональні
програми адаптації мігрантів у приймаючий соціум, які б комплексно охоплювали
вирішення проблем працевлаштування, навчання, проживання, комунального
обслуговування, доступу до різних послуг. «Ядром» даних програм має бути
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створення умов для працевлаштування мігрантів через цільову підтримку розвитку
бізнесу. Інтерес щодо цього виявляє багато відомих бізнесменів світу, зокрема
Дж. Сорос – з орієнтацією на сфери енергоефективності і сільського господарства
[3]. Даний підхід може бути дуже ефективним для західних областей України, що
є територіально віддаленими від зони військового конфлікту та більш
наближеними до кордонів ЄС, відтак їхні економіки мають менші фінансові
ризики. До того ж такі цільові програми зможуть «перетягнути» мігрантів з інших
областей, де їх кількість є значно вищою, що чинить шалений тиск на їх ринок
праці та об’єкти соціальної інфраструктури.
Таким чином, мігрант для будь-якого регіону має сприйматись як рушій
розвитку. Для цього повинні створюватись умови ефективного використання і
розвитку його людського потенціалу. Цього можна досягти через стимулювання:
ведення мігрантами власного бізнесу в стратегічних видах економічної діяльності
(при чому для осіб внутрішнього переселення має підтримуватись пріоритетне
працевлаштування на таких об’єктах); продуктивної інноваційної діяльності
мігрантів, результативність котрої має значні соціальні, економічні, екологічні та
інші ефекти. У результаті постійне населення буде сприйняти мігрантів як таких, що
не просто прагнуть перебувати в їхньому регіоні як привабливому середовищі, але й
зацікавлені його розвивати, покращуючи загальний рівень суспільного добробуту.
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
В умовах посилення конкуренції за іноземні інвестиції, регіонам, на нашу
думку, доцільно застосовувати інструменти маркетингу в управлінні
інвестиційною діяльністю. Завданням маркетингу регіону в сучасних умовах є
його позиціонування серед інвесторів як території, що має конкурентні переваги та
можливості для реалізації прибуткових інвестиційних проектів. Розробка плану
маркетингових заходів на регіональному рівні є невід’ємним компонентом для
здійснення системної та результативної діяльності з донесенням до інвесторів
інформації щодо потенційних можливостей регіону.
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Забезпечити інформованість потенційних інвесторів щодо актуальних
інвестиційних можливостей регіону неможливо без встановлення та підтримки
каналів комунікації з ними. У цьому контексті, ми погоджуємося з думкою
експертів [2] про те, що головними маркетинговими інструментами, які доступні
на регіональному рівні, є:
1) створення та підтримка інвестиційного порталу;
2) проведення щорічного інвестиційного форуму;
3) участь у міжнародних інвестиційних виставках та форумах;
4) розробка та розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів,
каталогів інвестиційних пропозицій та іншої поліграфічної продукції;
5) цільова розсилка інвестиційних пропозицій потенційним інвесторам.
Вибір конкретного набору маркетингових інструментів для застосування
залежить від багатьох факторів – перш за все, від наявності бюджету, цілей, завдань
та від поточного стану справ у сфері залучення інвестицій, а також від кадрового
потенціалу, який зможе розробити та регулярно впроваджувати такі інструменти.
Маркетинговий план має містити опис конкретних маркетингових механізмів
та інструментів, які доцільно застосовувати у певній послідовності, щоб максимально ефективно використати доступні ресурси. Іншими словами – він повинен
давати відповідь на запитання – де та як буде найефективніше шукати потенційних
інвесторів, у відповідності до пріоритетів регіону. У процесі розробки маркетингового плану потрібно враховувати, що роль маркетингу та просування, головним
чином полягає у тому, щоб притягти увагу інвестора до регіону та змінити його
негативне сприйняття. Технології маркетингу, які вибирають для покращення
іміджу області, включають піар-кампанії (рекламу у засобах масової інформації),
друковані матеріали (брошури, буклети, електронні носії), участь в іміджевих
заходах інвестиційної тематики.
У цьому контексті варто зазначити, що мінімально необхідний комплекс
маркетингових заходів повинен передбачати такі:
1) підготовку та періодичне поновлення якісних інформаційних матеріалів у
друкованому та електронному форматах декількома мовами;
2) розповсюдження інвестиційних пропозицій у спеціалізованих виданнях, за
допомогою сучасних інструментів у мережі Інтернет, на виставково-ярмаркових
заходах, бізнес-форумах, конференціях, зустрічах з потенційними інвесторами;
3) створення та забезпечення діяльності спеціалізованого веб-порталу для
презентації інвестиційних можливостей регіону;
4) активізацію співробітництва з інвестиційними та консалтинговими компаніями, міжнародними та вітчизняними інвестиційними фондами, фінансово-кредитними установами.
Для оцінки ефективності набору інструментів та заходів, які застосовуються
згідно із маркетинговим планом, на етапі його підготовки буде доцільно розробити
додатковий набір показників та очікуваних результатів для кожного з інструментів.
Це дозволить проводити моніторинг та об’єктивну оцінку тих чи інших інструментів,
дозволить коригувати маркетинговий план з метою його покращення, а також
85

відмовлятись від застосування неефективних інструментів. Наприклад, показником
ефективності проведення щорічного обласного інвестиційного форуму може бути
реалізація трьох нових проектів типу «Грінфілд», внаслідок яких повинно бути
створено щонайменше 300 нових робочих місць. Якщо ця умова не виконується, то
це означатиме, що цей маркетинговий інструмент є неефективним і його потрібно
вилучити із маркетингового плану. Такий підхід дозволить не лише підвищити
ефективність діяльності із залучення іноземних інвестицій, але також заощадити і без
того обмежені бюджетні ресурси.
Варто зазначити, що наразі Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України готує два потужні маркетингові інструменти для
залучення іноземних інвестицій в економічний розвиток регіонів України [1]. Поперше, це пошук партнерів для українських компаній за допомогою віртуальних
інвестиційних місій (роуд-шоу). Компанії, зацікавлені в пошуку цільового інвестора,
зможуть на базі регіональних центрів із інвестицій та розвитку проводити онлайнпрезентації власних проектів для потенційних інвесторів із усього світу. Важливо, що
при цьому їм не доведеться здійснювати жодних фінансових затрат, а регіональні
центри всіляко сприятимуть їм в організації таких роуд-шоу. Другим дієвим ресурсом для залучення інвестицій стане, на думку експертів, електронна інвестиційна
карта, яка впроваджується за підтримки проекту, що фінансує канадський уряд. Така
карта включатиме два блоки: перший міститиме буквально всі актуальні дані про
інвестиційний потенціал регіону (природні, людські, виробничі, науково-технічні
ресурси тощо), другий – про наявні в ньому пропозиції для інвестування та інфраструктуру (земельні ділянки, об’єкти промислової нерухомості, логістику тощо).
Враховуючи обмежені бюджети та специфіку діяльності із залучення
інвестицій на регіональному рівні, мінімальний набір маркетингових та інформаційно-аналітичних інструментів повинен включати:
1) інвестиційний паспорт регіону;
2) галузеві дослідження на рівні області;
3) дорожня карта інвестора;
4) каталог пропозицій інвестиційної нерухомості;
5) он-лайн база даних пропозицій інвестиційної нерухомості.
Планується, що зазначені інструменти посилять конкурентоспроможність
регіонів, а отже, підвищать результативність залучення іноземних інвестицій. Крім
того, для належного розвитку регіонів, необхідне розширення повноважень
органів місцевого самоврядування щодо надання інвестиційних пільг, адже це
питання часом може бути вирішальним при виборі інвестором регіону для
інвестування. Важливо, аби інвестиційні стимули виходили з пріоритетів, стратегії
розвитку регіонів, і були спрямовані на сфери, де слід очікувати першочергово на
економічний прорив.
1. Держінвестпроект готує потужні маркетингові інструменти для залучення
іноземних інвестицій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
2. Як залучати прямі іноземні інвестиції: практичний посібник для українських міст та
районів / Представництво програми розвитку ООН . – 2013. – 128 с.
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
У контексті забезпечення високого рівня конкурентоспроможності держави
та окремих її суб’єктів важливого значення набуває проблема інтенсифікації та
оптимізації функціонування фінансової системи як однієї з найголовніших сфер
економічних відносин, яка сприяє стабільному розвитку національної економіки.
Крім того, слід відзначити, що у складі фінансової системи найбільш проблемною
є ланка місцевих фінансів, яка характеризується дотаційністю місцевих бюджетів,
низьким рівнем фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування та
відсутністю їх зацікавленості у нарощуванні бази власних фінансових ресурсів.
Особливо гострою на регіональному рівні є проблема достатності та оптимальності структури податкових надходжень, адже потенціал місцевих податків є надзвичайно низьким, що не виправдовує ефективність та доцільність їх як джерела
наповнення місцевих бюджетів. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність
оцінки податкового потенціалу регіону, який би враховував не лише суму фактично акумульованих податків і зборів, а також врахування ряду якісних критерії та
обсягу фінансових ресурсів, які могли б стати податковими надходженнями за
умови більш ефективної економічної та соціальної політики у регіоні, що
дозволить оцінити реальні податкові можливості території та на основі цієї оцінки
розробляти більш обґрунтовані управлінські рішення.
У загальному вигляді алгоритм оцінювання податкового потенціалу регіону
можна представити як послідовність кількох етапів.
1 етап. Формування статистичного масиву вхідної інформації, яка являє
собою сукупність індикаторів, що характеризують обсяг реальних та перспективних податкових надходжень. Зокрема, слід зауважити, що обсяг реально акумульованих податків і зборів певного регіону може бути охарактеризований показником
податкових надходжень відповідного місцевого бюджету. Перспективні податкові
доходи регіону можуть бути описані декількома розрахунковими індикаторами, а
саме: недоотримані податкові надходження від фізичних осіб (розраховується як
добуток сумарної кількості емігрантів з регіону та безробітних осіб, середньомісячної заробітної плати, ставки ПДФО та частки ПДФО, що спрямовується до
бюджету відповідного рівня та кількості місяців у періоді, що оцінюється);
недоотримані податкові надходження від суб’єктів господарювання (добуток
сумарного обсягу податкової бази ліквідованих платників єдиного податку у
попередньому звітному періоді та ставки єдиного податку; добуток сумарного обсягу
прибутку ліквідованих муніципальних підприємств у попередньому звітному періоді
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та ставки ППП); недоотримані податкові надходження, унаслідок ухилення від
сплати податків (добуток частки тіньового сектору економіки країни, рівня
податкового навантаження за місцевими податками та суми податкової бази).
2 етап. Нормалізація масиву статистичних показників. Так, відповідно до
Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку
[1] нормалізацію показників-стимуляторів доцільно проводити за формулою:
nij =

k ij − min {k ij }
j

max {k ij }− min {k ij }

(1)

j

j

У свою чергу, нормалізацію показників-дестимуляторів необхідно проводити
за формулою:
nij =

max {k ij }− k ij
j

max {k ij }− min {k ij }
j

(2)

j

де nij – нормалізоване значення i-го регіону в розрізі j-го показника; kij –

абсолютне значення i-го регіону в розрізі j-го показника; min {kij } – мінімальне
j

значення на множині регіонів за кожним і-им показником; max {kij } – максимальне
j

значення на множині регіонів за кожним і-им показником.
Після проведення нормалізації статистичних даних, на наступному етапі
відбувається формування загальної бальної оцінки рівня податкового потенціалу
регіону, що розраховується як сума отриманих нормалізованих значень п’яти
досліджуваних показників, тобто максимальним рівнем податкового потенціалу
можуть характеризуватися регіону, що отримали бальну оцінку «5», тоді як регіону,
значення податкового потенціалу яких наближається до 0 є найбільш проблемними.
3 етап. Градація регіонів за рівнем податкового потенціалу може бути
здійснена із застосуванням шкали Чеддока, а саме:
– 0-1,5 бали – низький податковий потенціал;
– 1,5-2,5 бали – помірний податковий потенціал;
– 2,5-3,5 бали – середній податковий потенціал;
– 3,5-4,5 бали – високий податковий потенціал;
– 4,5-5 балів – дуже високий податковий потенціал.
Таким чином, усі досліджувані регіони будуть розподілені на чотири групи за
критерієм потрапляння розрахункового показника рівня податкового потенціалу
території до одного з приведених вище діапазонів.
Як висновок варто зазначити, що застосування описаного вище алгоритму
дозволить створити основу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та
розробки дієвих загальнонаціональних програм нівелювання регіональних
податкових диспропорцій.
1. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів
економічного розвитку [Електронний ресурс] : наказ Державного комітету статистики
№114 від 15.04.2003. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/basehe/ua-cmtnfu/index.htm.

88

Вороніна Р.М.
к.е.н., ст. викл.
Маргіта Н.О.
к.е.н., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
Міська логістика є сучасною концепцію, яка сприяє інтеграції ресурсів міста
для найкращого задоволення потреб його мешканців. Однією із ключових цілей
міської логістики є сталий розвиток міста та покращення якості життя його
мешканців. Стратегія міської логістики охоплює сукупність довгострокових,
внутрішньо і зовнішньо скоординованих рішень та дій для ефективної і дієвої
організації потоку людей, товарів та супутньої інформації в містах з метою
поліпшення якості життя мешканців [3, c. 373].
Міська логістика потребує залучення всіх зацікавлених сторін, таких як: перевізники, місцеві жителі, виробничі, торгівельні компанії та підприємства сфери
послуг, місцеві органи влади та пасажирські транспортні компанії. Кожна з цих
зацікавлених сторін має свої очікування щодо міської логістики. Проте, ключову роль
в міській логістиці відіграють органи місцевого самоврядування. Місцева влада, відповідно до законодавства, може запроваджувати: обмежений в'їзд вантажівок у центр
міста, платні дороги у місті, окремі автобусні смуги для громадського транспорту, а
також зміни в дорожню розмітку, світлофори, інформаційні стенди тощо. Однією із
основних цілей місцевого самоврядування є поліпшення якості життя громадян
шляхом задоволення їх потреб, у тому числі у економічній і соціальній сфері.
Місцеві органи влади повинні намагатися забезпечити високі стандарти
життя у місті в соціальній, економічній та екологічній сферах. Вони повинні бути
ініціаторами та координаторами логістичних рішень для покращення руху людей і
товарів у межах міста. Міська влада повинна працювати з іншими зацікавленими
сторонами шляхом залучення їх до реалізації заходів щодо покращення міської
логістики. Логістичні процеси в розвитку регіону чи міста повинні спиратися на
конкретні завдання місцевих органів влади. Ці завдання стосуються трьох
ключових областей адміністративного розвитку міста і регіону [2, c. 83]:
1. Соціальна сфера, яка охоплює питання змін у суспільстві, починаючи від
змін у людському мисленні та ставленні до міської логістики, і закінчуючи
спеціалізованою підготовкою і навчанням сучасних методів логістики.
2. Економічна сфера охоплює не тільки фінансові питання як, наприклад,
податкові пільги, але й питання просування регіону і різноманітні способи
залучення інвесторів.
3. Функціональна і просторова сфера, в основному, стосується просторового
розвитку регіону та співробітництва між місцевими та іншими органами влади.
Завдання органів місцевого самоврядування в соціальному контексті повинні
передбачати підготовку людей до змін, спричинених впровадженням та
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розповсюдженням міської логістики. Інформаційна складова є важливою для
зменшення недовіри мешканців до логістичних ініціатив, як наприклад, побудова
логістичного центру чи магістралей.
Враховуючи, що система міської логістики може включати такі підсистеми як
переміщення людей, товарів та інформації, можна виокремити цілі міської влади у
галузі міської логістики в соціальному, економічному та екологічному напрямах
[3, c. 376]. Класифікація ключових цілей місцевого самоврядування у галузі
міської логістики наведена у табл. 1.
Реалізація завдань міської логістики вимагає співпраці органів місцевого
самоврядування з іншими зацікавленими сторонами. На рішення міської влади
впливають екологічні, економічні, соціальні та юридичні норми та правила, які
можуть обмежувати певні заходи. Процес розроблення стратегії міської логістики
повинен враховувати всі зацікавлені сторони та розпочинатись із визначення їх
потреб. Наступним кроком повинен бути діалог для побудови довіри між сторонами,
та розуміння взаємних потреб і очікувань. Всі зацікавлені сторони повинні брати
участь у розробці стратегічних планів, використовуючи доступні інструменти і
методи. Після розробки стратегічних планів співпраця не закінчується, вона повинна
бути постійною і повторюватись через регулярні проміжки часу для поліпшення логістичних процесів у місті. В результаті співпраці повинні бути реалізовані конкретні
рішення в області міської логістики.
Таблиця 1
Класифікація рішень органів місцевого самоврядування
у галузі міської логістики
Підсистеми міської
логістики
Підсистема потоку
товарів (включаючи
сміття)
Підсистема потоку
людей

Підсистема
інформаційного
потоку

Цілі органів місцевого самоврядування у галузі міської логістики
Соціальні (якість
Економічні
Екологічні
життя)
Безпека мешканців,
Зниження витрат
Зменшення викидів
CO2, NOx,
Навчання мешканців
щодо сегрегації
зменшення шуму,
Сегрегація відходів
відходів
Навчання мешканців
Зменшення витрат Зміна транспортної
щодо покращення їх
на громадський
поведінки мешканців
переміщення у місті із транспорт
щодо використання
використанням
громадського
громадського
транспорту (або
транспорту
велосипедів) замість
власних автомобілів
Надання інформації
Зниження довгоНадання інформації
щодо заторів,
термінових витрат щодо викидів CO2
закритих доріг у місті на збирання та
аналіз інформації

Смирнов І.Г. [1, с. 3] відзначає важливість і одночасно недосконалість муніципальної логістики в Україні. Він розкриває «револьверний» принцип логістики
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муніципальних послуг, де всім видам муніципальних послуг (торговельна, освітня,
фінансова, транспортна, туристична) відповідають певні потоки: покупців, товарний, фінансовий, інформаційний, кадровий, матеріальний, транспортний тощо. А
необхідною умовою ефективного функціонування логістичної системи сфери
муніципальних послуг, є перевищення логістичного потенціалу інфраструктури по
відношенню до логістичного потенціалу головного потоку.
Органи місцевого самоврядування в Україні недостатньо залучені до
покращення міської мобільності та міської логістики, незважаючи на те, що вони
відзначають зростаючу проблему заторів, недосконалої організації громадського
транспорту, а також проблеми із утилізацією відходів. Основна проблема полягає
у відсутності комплексного підходу до міської логістики і погана співпраця
місцевої влади з іншими зацікавленими сторонами. Існує також необхідність у
розробці заходів та інструментів для оцінки ефективності реалізованих проектів.
1. Смирнов І.Г. Муніципальна логістика та картографія: площини взаємодії /
І.Г.Смирнов // Часопис картографіїю – 2008. – Вип. 13. – с.155-161.
2. J. Kazmierski. Wladze samorządowe a zarzъdzanie logistyczne w miescie i regionie.
Wspolczesne zarzadzanie – nr 3/2010. – s. 80-88.
3. Witkowski J. & Kiba-Janiak M.. The role of stakeholders in a developing reference model
of City Logistics. Logistyka – 2/2012.- ILIM, Poznań – s.373-385.
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THE NEED TO INTENSIFY INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY
AND CLUSTER AS A MECHANISM OF SUCH IMPLEMENTATION IN
UKRAINIAN REGIONS
There are new challenges in development which make the Ukrainian manufacturer use
modern advanced technology. Only this measure can provide to improve the quality of
products and services and improve their performance. Therefore, the intensification of innovation, investment and integration processes today are complementary and interdependent.
Ukraine owns a significant innovation potential, but there is a lack of mechanism
for transformation innovation into practice using.
Current approaches and new challenges that have arisen today require rapid
reorientation of the close relationship of science and industry, the development of
information and infrastructure sector. Ukraine business needs knowledge-based
technologies. The Ukrainian economy needs to direct investment processes to the most
promising economic activities with the ultimate goal of selling products or services
towards the European Union. The restructuring, which today has become extremely
important, involves changes in energy, manufacturing, agriculture and tourism.
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Fig.1 Map of regional economic development of Ukraine
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Important is the implementation of regional development strategies based on the
dominant industrial production to the economic development strategy, based on
knowledge. In order to determine the relationship between R & D and regional
economies management is necessary to strengthen regional conditions for the
development of innovative processes by combining search activity.
Operation of the regional economy depends heavily on the strength of the local
cluster and the number of innovations.
Research competitiveness and economic development tend to focus on the nation as
the unit of analysis, and on a national basis and policies as drivers. Regional scientists and
economic geographers have long understood that there are significant differences in
economic performance between regions in virtually every country. This suggests that many
of the major determinants of economic operation can be found at the regional level.
To investigate these differences in regional activities in the method described in M.
Porter [Porter M.] proposed to consider the various industries that make up the regional
economy. Distribution of economic activity in industry shows three common types of
industries with very different models of spatial competition and territorial behavior. Their
distinction is important to test hypotheses about regional performance (operation).
Effective mechanism to attract modernization processes in the enterprises of the
region is the organization of regional innovation clusters, which are the scope of
cooperation between governmental, industrial and academic institutions. Cluster – a
voluntary association of independent entities that retain their autonomous legal status,
but are working together for the sake of competitive production and overall economic
and personal benefits. Clusters are formed in a particular area of business, provided that
members of the cluster are linked technologically and, often, on the basis of
geographical proximity [Porter M.]. This cluster approach is a modern international
recognized alternative implementation of innovative modernization through an
established mechanism of interaction.
Thus, we select the cluster concept as a regional association of regional
governments and business to the area, together with that of industries; science and
education, due to the effect of interaction significantly affect the potential of the region.
We studied the characteristics of regional development Ukraine on the following
factors: the volume of industrial production, capital investments, imports and exports,
innovation activity in the region, agricultural production, the volume of construction
works [State Statistics Service of Ukraine]. In addition, the analyzed cluster activity and
found promising regions for clustering area (Fig. 1).
We presented grouping of regions by a comprehensive assessment of the above
indicators, which makes it possible to identify specific features of regions.
Also is showed the presence of regional cluster initiatives in the work. Moreover,
the regions that are in the top five for specific indicators marked individual labels. So in
that area, in which the region is a leader, and there are cluster initiatives necessary to
develop such a trend toward specialization.
Regions that are characterized by low levels of economic development, but with
cluster initiatives have direct them towards unused potential.
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The analysis showed a significant differentiation in the developing regions of
Ukraine, as well as the existence of significant untapped potential for investment and
innovation development areas.
Porter M. The Economic Performance of Regions // [Електронний ресурс] //Regional Studies,
Vol.37.6&7, pp. 549-578, August/October 2003. – Режим доступу: www.camaramed.org.
co:81/mcc/sites/default/files/anexos/2010/Sep/Economic_Performance_%20Regions_PORTER.pdf.
Porter, Michael E. Competitive advantage. – New York: Free press; London: Collier Macmillan,
1985. – 592 р.
State Statistics Service of Ukraine / Statistical information / Retried from:
http://www.ukrstat.gov.ua/.
Ukrainian clusters. Retried from: http://ucluster.org/en/.
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РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Загальна тенденція розвитку регіональної екологічної демократії обумовлює
необхідність внесення змін у пріоритети державної екологічної політики та механізми реалізації нової моделі взаємовідносин органи публічної влади – бізнес – громадськість, які б сприяли еколого – безпечному функціонуванню регіонів. При цьому
забезпечення стійкого соціально-економічного та екологічного розвитку регіону
неможливе без проведення активної регіональної екологічної політики, а також без
формування дієвого механізму контролю за екологічною ситуацією і управління
природоохоронними заходами.
Отже, екологічну політику можна представити як систему цілей і дій органів
державної влади та управління, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки
держави і задоволення екологічних потреб населення.
В екологічній, як і в будь-якій іншій політиці, завжди присутній елемент
регіоналізму, який надає їй не тільки специфічних рис, а й трансформує у нове
поняття регіональної екологічної політики, що потребує відповідного теоретичного
аналізу й осмислення.
Потребу регіоналізації екологічної політики можна пояснити не тільки значною
екологічною диверсифікацією території України, а передусім особливостями соціально-економічних процесів у регіонах, які в історичному, природному, соціальному, економічному відношеннях є далеко не однорідними. Саме під дією цих факторів
проходило господарське освоєння територій, сформувалися різні типи виробничих
систем. Кожна з них характеризується специфічними видами та масштабами впливу
на навколишнє середовище. В результаті цього екологічна ситуація в Україні має
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свої територіальні відмінності як за характером і гостротою проблем, так і за
можливостями їхнього практичного вирішення. Звідси випливає об’єктивна
необхідність регіональної диференціації управлінських рішень та практичних дій,
спрямованих на стабілізацію і поліпшення екологічної ситуації. Потреба у
проведенні регіональної екологічної політики виникає тоді, коли в умовах
диверсифікованого екологічного простору стає очевидною низька результативність уніфікованих механізмів регулювання стану довкілля.
Важливим моментом осмислення суті та змісту регіональної екологічної
політики є необхідність усвідомлення двох її зрізів. Перший – це екологічна політика
держави стосовно регіонів (державна регіональна екологічна політика), другий –
екологічна політика, яку проводять самі регіони. Першу реалізують центральні
органи державної влади, другу – місцеві органи державної влади і самоврядування.
Оскільки будь-яка політика покликана обслуговувати певні інтереси, то й державна
політика у сфері екологічної безпеки має забезпечувати реалізацію державних
регіональних екологічних інтересів та створювати умови для реалізації місцевих
екологічних інтересів силами регіонів. У цьому плані, безумовно, ключову роль
відіграє законодавче закріплення прав і повноважень між різними гілками влади,
відсутність якого неминуче спричиняє конфлікти і протиріччя між ними, в результаті
чого стрімко падає ефективність екологічної політики. Тому дуже важливим є чіткий
розподіл функцій між різними рівнями управління.
1. Парчук Г. Європейська екомережа та досвід формування національних екомереж у
країнах Європи / Г. Парчук, Я. Мовчан // Розбудова екомережі України. – К. : Ukraine’s econet
development, 2011. – 78 с.
2. Політика регіональних органів влади: теорія і практика / [за заг. ред. В. П. Єлагіна]. –
Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 180 с.
3. Сенюшкін Є. Значення неурядових організацій в екологічному розвитку регіонів /
Є. Сенюшкін // Інституційні перетворення як передумова ефективного використання
ресурсного потенціалу регіону : щорічн. наук.-практ. конф., 24 квітня 2012 р. : тези доп. –
Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2003. – С. 376–380.
4. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її
реалізації / Ю. Стадницький // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 75–79.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В умовах виходу України з кризи вплив трансформаційних процесів на
функціонування регіональної економіки, що обумовлені проведеними ринковими
перетвореннями, обумовлюють необхідність пошуку нових напрямків і формування
нових адаптаційних механізмів сталого розвитку регіональної економічної системи.
Це стає однією з актуальних проблем, на що вказує наявність великої кількості розроблених різних концепцій регіонального розвитку.
Незважаючи на наявні методичні підходи до вирішення даних проблем,
проведені економічні дослідження не повною мірою відображають особливості
сформованих економічних систем регіонів, особливо в контексті їх сталого розвитку.
Регіональні системи України відрізняються винятковою різноманітністю природних
ресурсів і умов, кожен регіон володіє своїм неповторним поєднанням природних,
економічних і соціальних комплексів, історично сформованою структурою господарства [1]. Кожному регіону, який володіє тими чи іншими унікальними особливостями, потрібно виробити власну стратегію регіонального розвитку, побудовану на
основі загальних принципів збалансованого еколого-соціо-економічного розвитку в
межах національної економіки.
Дослідження основних напрямків сталого розвитку регіональних економічних
систем має базуватися на таких підходах [3].
Територіальний – врахування вимог просторового розвитку (стійкість, комплексність, пропорційність, соціальність і екологічність) дозволить запобігти подальшій
природно-екологічній деградації регіонів. Аналіз конкретної ситуації, що склалася на
досліджуваній території, дасть можливість оцінити ефективність розвитку в
порівнянні з іншими регіонами.
Цивілізаційний – принципова значимість даного підходу обумовлюється тим, що
в світлі останніх спроб світової спільноти зміни орієнтирів парадигми розвитку цивілізації, одним з головних імперативів стає саме екологічне благо як незамінна потреба і головний фактор сталого розвитку суспільства. При цьому цивілізаційний підхід дозволяє структурувати елементи механізму реалізації сталого розвитку та виявляти критерії їх оцінки; визначати пріоритетні напрямки інноваційно-сталого розвитку.
Еволюційно-процесний – самий традиційний підхід, який застосовується при
аналізі еколого-соціо-економічних явищ; дозволяє оцінити динаміку розвитку регіональної економічної системи та адаптацію до динамічних умов зовнішнього і внутрішнього середовища; впливати на розвиток регіональної системи за допомогою прий96

няття управлінських рішень, що передбачає наявність дієвої системи управління [2].
Для регулювання та забезпечення використання оптимальних методів, прийомів, інструментів сталого розвитку регіональної системи та досягнення сталого розвитку національної економіки необхідний постійний моніторинг, що базується на реальній інформаційній базі даних, за допомогою якої можна побудувати об’єктивний прогноз.
Таким чином, сталий розвиток регіональної економічної системи ґрунтується на
науковій парадигмі соціальної еволюції в екосумісній формі, а кожній країні потрібно
дотримуватися основних принципів і реалізовувати імперативи (вимоги) для
дотримання балансу соціальної, екологічної та економічної складових елементів
регіону. Імперативи на національному рівні мають бути адаптовані до регіональних
умов. Тому на регіональному рівні сама модель регіональної економічної системи, її
структура та взаємодія підсистем вимагають розробки імперативів (вимог), щоб
забезпечити гармонізацію відносин у тріаді «економіка – навколишнє природне
середовище – населення».
1. Качала Т. М. Інституціоналізація економіки України: проблеми та перспективи :
[монографія] / Т. М. Качала : в ІІ кн. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Кн. ІІ. − 600 с.
2. Коломицева О. В. Концепція регулювання розвитку трансформованої соціальноекономічної системи регіону / О. В. Коломицева // Современные проблемы моделирования
социально-экономических систем : науч. информ. журнал «Бізнес Інформ». – Харьков :
ХНЕУ, 2010. – Вип. 4 (1). – С. 46 – 50.
3. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : [монографія] / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. –
Донецьк, 2012. – 534 с.

Лешанич С.Є.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Система показників економічного потенціалу регіону є складною ієрархічною
структурою з множиною часткових показників, в яку залежно від цілей
стратегічного управління регіоном можуть включатися критерії, що відображають
ефективність діяльності окремих його функціональних підсистем.
Оскільки економічний потенціал регіону характеризується високим ступенем
складності, то, як наслідок, висока якість інформаційного забезпечення процесів
управління ним досягається, насамперед, дослідженням значної кількості показників і
зв’язків між ними. Однак такий підхід є трудомістким, призводить до інформаційної
перевантаженості процесів прийняття рішень і зниження ефективності останніх. У
силу цього при формуванні системи діагностичних показників економічного
потенціалу регіону слід враховувати такі вимоги [1-2]:
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1) повнота, але не надмірність, тобто показники повинні відображати всі аспекти
економічного потенціалу регіону, але не повинні містити дублюючих оцінок;
2) комплексний характер системи показників. З урахуванням того, що всі
показники в області формування економічного потенціалу регіону найтіснішим
чином взаємопов’язані і мають прямий або непрямий вплив на результати його
використання, показники повинні відображати ситуацію в функціональних підсистемах управління ним для формування узгоджених управлінських рішень;
3) значущість. Показники мають бути зрозумілими, легко аналізованими,
найбільшою мірою сприяти виявленню прихованих проблем та прийняттю управлінських рішень;
4) доступність інформації. Показники повинні розраховуватися на основі
доступної, достовірної статистичної інформації, яка збирається на регулярній основі;
5) пріоритет кількісних даних над якісними з метою зниження ресурсоємності
дослідження та зменшення суб’єктивності оцінки стратегічної позиції економічного потенціалу регіону;
6) можливість розширення просторових і часових меж;
7) відкритість системи показників;
8) відсутність омонімії, тобто однозначна інтерпретація показників. Цей
критерій є умовою порівнянності показників. Визначення показників та способи їх
розрахунку повинні бути засновані на єдиній методології.
Наведені вище вимоги до якості статистичної інформації, використовуваної
при прийнятті стратегічних управлінських рішень, призводять до необхідності
розробки процедур відбору найбільш значущих індикаторів економічного
потенціалу регіону.
У сучасній економічній літературі існує два основні підходи до формування
системи показників економічного потенціалу регіону, як багатовимірної структури:
– відбір показників на основі методів експертного аналізу (ранжування,
метод часткового парного порівняння, метод повного парного порівняння,
метод аналізу ієрархій);
– відбір показників на основі статистичних процедур (методи кореляційнорегресійного аналізу, методи дискримінантного аналізу, метод головних
компонент, методи вибору репрезентантів груп) [3-5].
Запропонована методика формування інформаційного простору діагностичних
показників економічного потенціалу регіону заснована на синтезі методів статистичного аналізу, що значно підвищує достовірність результатів оцінки інформаційної
значущості індикаторів економічного середовища функціонування регіону. Схема
взаємозв’язку блоків методики наведена на рис. 1.
У першому блоці методики на основі аналізу літературних джерел формується
початкова сукупність показників економічного потенціалу регіону та здійснюється їх
динамічний аналіз. У другому блоці проводиться оцінка інформативності показників,
що увійшли до початкової сукупності, і формується простір діагностичних ознак економічного потенціалу регіону, що несуть в собі значиму для прийняття стратегічних
управлінських рішень інформацію. Для реалізації завдань цього блоку пропонується
низка методів.
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Блок 1. Формування початкової сукупності показників
Визначення показників за складовими економічного потенціалу регіону
Динамічний аналіз показників за складовими економічного потенціалу регіону

Блок 2. Формування системи діагностичних показників
Формування статистичної бази найбільш значущих індикаторів і аналіз ступеня її «засмічення»

Оцінка інформативності сформованої системи індикаторів на основі методу головних компонент

Вибір діагностичних показників економічного потенціалу регіону

Рис. 1. Методика формування системи діагностичних показників
економічного потенціалу регіону

При аналізі статистичних даних показників економічного потенціалу регіону
виникає проблема аналізу ступеня їх «засмічення», коли окремі значення ряду
істотно відрізняються від маси помірно розрізняючих даних. Ці відхилення, зокрема,
можуть бути пов’язані з високим рівнем міжрегіональної диференціації, дані за
якими розпізнаються як «викиди». З урахуванням обсягу вибірки, яка розглядається
як об’єкт дослідження, для оцінки ступеня «засмічення» пропонується використовувати критерій Граббса [5]. Сформована статистична база показників економічного
потенціалу регіону є основою для оцінки їх інформативності за допомогою методів
багатовимірного аналізу, а саме – методу головних компонент [3].
Таким чином, запропонована методика формування системи діагностичних
показників економічного потенціалу регіону дозволяє провести згортку інформаційного простору ознак з урахуванням наведених вище вимог повноти, комплексного характеру системи показників, значимості, тощо і, як наслідок, підвищити якість інформаційного забезпечення стратегічного аналізу економічного потенціалу регіону.
1. Клебанова Т.С. Методы прогнозирования / Т.С. Клебанова, В.В. Иванов, Н.А. Дубровина. – Х.: Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с.
2. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Финстатинформ, 2001. – 362 с.
3. Васильев В.И. Статистический анализ многомерных объектов произвольной
природы. Введение в статистику качеств / В.И. Васильев, В.В. Красильников, С.И. 4. Плаксий, Т.Н.Тягунова. — М.: ИКАР, 2004. — 381 с.
5. Дубровский С.А. Прикладной многомерный статистический анализ / С.А. Дубровский. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 216 с.
6. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник / А.М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
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Мазій І.М.
старший викладач
Сумський національний аграрний університет
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Матеріально технічне забезпечення відіграє не останню роль в ефективному
функціонуванні аграрної сфери. Низький рівень забезпеченості матеріально-технічними ресурсами та неповне використання природного і виробничого потенціалів у
сільському господарстві викликані істотними недоліками структури господарського
комплексу країни, а також причинами соціально-економічного характеру. До того ж,
в Україні повільно розвивається машинобудування для потреб аграрної сфери та
будівельної індустрії на селі.
Подальший розвиток агропромислового виробництва неодмінно пов'язаний з
його техніко-технологічним переозброєнням. Кризовий стан галузі значною мірою
зумовлений істотними недоліками в матеріально-технічному забезпеченні, різким
погіршенням платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. Зниження ресурсного потенціалу негативно позначається на обсягах виробництва сільськогосподарської продукції, на темпах оновлення сільськогосподарської техніки. Капітальні вкладення в АПК за останні роки зменшилися більш як на 40% [1].
Наявність с-г техніки у аграрних підприємствах Сумської області у 2012 році
залишилася майже незмінною порівняно з попереднім 2011 роком. Але ситуація все
ще критична, зважаючи на те, що головним тут залигається питання якості, а не
кількості.
Таблиця 1
Наявність сільськогосподарської техніки у с-г підприємствах [2]
Вид техніки
Трактори
Вантажні автомобілі
Плуги
Культиватори
Борони
Сівалки
Картоплесаджалки
Розкидачі добрив
Комбайни зернозбиральні
Комбайни кукурудзозбиральні
Комбайни кормозбиральні
Сінокосарки
Жатки валкові

Україна
150740
104367
51981
76709
227505
72835
2148
20611
31997
2131
6731
11522
14721

2012
Сумська область
5262
3834
1667
2077
12636
2199
95
771
1087
49
269
558
527

у % до 2011
101.2
101.6
101.2
99.9
98.6
99.2
102.2
100.1
99.4
89.1
95.1
102.8
96.9

Нееквівалентний обмін сільськогосподарської і промислової продукції призвів
до значного зростання ступеню спрацювання основних засобів, зниження темпів
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науково-технічного прогресу. У багатьох сільськогосподарських підприємствах знос
будівель і споруд становить понад 60%, машин та обладнання — близько 70%. Вартість основних засобів зростає переважно шляхом їх індексації без додаткового введення нових потужностей. Більше половини парку тракторів, збиральних комбайнів
та вантажних автомобілів відпрацювали свій амортизаційний строк. Внаслідок цього
витрати на ремонт і технічне обслуговування становлять біля 70% суми коштів на
придбання нової техніки, до 40% машин простоюють з технічних причин. Рівень
забезпечення більшості сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними
засобами не перевищує 50% від нормативної технологічної потреби.
Враховуючи такий стан матеріально-технічного забезпечення АПК, схема її
реформування повинна передбачати збереження цілісної інфраструктури інженернотехнічного і технологічного виробництва (господарський рівень), створення на базі
діючих РТП, райагропостачів акціонерних товариств відкритого типу з правом участі
в їх діяльності юридичних і фізичних осіб. За аналогічними критеріями мають створюватись акціонерні товариства обласного рівня, до яких можуть входити підприємства обласної і міжрайонної спеціалізації, ремонтні заводи, товаровиробники.
Удосконалення матеріального і технічного забезпечення АПК має грунтуватись: на реформуванні відносин власності ремонтно-транспортних і постачальницьких підприємств; створенні розгалуженої мережі посередницьких підприємств, розташованих поблизу своїх споживачів; розвитку прямих зв'язків між
виробниками та споживачами матеріальних і технічних засобів. Посередниками на
селі мають стати створені на базі РТП, райагропостачів технічні центри та універсальні ділерські контори заводів на основі різних форм власності, які візьмуть на
себе фукції і відповідальність: за постачання не тільки нової техніки, а й запасних
частин, матеріалів і обладнання; організацію гарантійного ремонту, технічного
обслуговування сільськогосподарської техніки протягом усього періоду її
експлуатації; відновлення та продаж частково спрацьованих машин; забезпечення
матеріалами відповідно до необхідного асортименту і строків використання; надання
техніки в оренду і прокат; виконання окремих робіт і послуг.
Актуальним наразі було і залишається питання активізації інноваційної
діяльності в агропромисловому виробництві. Результати впровадження інновацій у
сільське господарство знаходять своє відображення в кількісному і якісному збільшенні виробництва продукції, збільшенні обсягу продаж, зниженні собівартості продукції, зростанні фондоозброєності та продуктивності праці, підвищенні рентабельності роботи й інших виробничо-фінансових показників діяльності аграрних
підприємств, а також соціально-економічного розвитку сільських територій.
Завдання поліпшення матеріального й технічного забезпечення АПК має стати
визначальним у розробленні аграрної політики держави. Зміцнення матеріальнотехнічної бази сільського господарства, впровадження досягнень науково-технічного
прогресу – це основні шляхи виходу АПК з економічної кризи.
1. Офіційний сайт Аграрний сектор України www.agroua.net.
2. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у
сільському господарстві у 2012 році/ Статистичний бюлетень Державної служби
статистики України. – К.: 2013р. – 42 с.
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Мащенко С.О.
Аспірант
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
АНАЛІЗ СТАНУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
На даному етапі розвитку України енергозбереження виступає невід’ємним
фактором розвитку економіки, як на державному рівні, так і на локальному (регіональному). Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність.
Витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в
декілька разів менші за витрати на його закупівлю. Тому підвищення енергоефективності та енергозбереження стає дійсно стратегічною лінією розвитку економіки та
соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу. Реалізація потенціалу
енергозбереження полягає в структурно-технологічній перебудові економіки регіону
і подальшому удосконаленні адміністративних та економічних механізмів, що
сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню.
Існуюча практика оцінки стану енергозбереження України та її різноманітних
територіальних утворень у вигляді енергоємності виготовлення продукції та надання послуг диктує переважно галузевий принцип формування регіональних
програм з енергозбереження. У зв’язку з переходом більшості промислових підприємств із державної власності в приватну, можливість місцевих влад впливати
на обсяги та терміни проведення енергозберігаючих заходів значно зменшилась.
Це ж відноситься до функціонування державних підприємств і базових об’єктів
електротеплоенергетики централізованого підпорядкування.
При розгляді структури енергозберігаючих заходів і черговості їх реалізації
доцільно застосування не тільки галузевого, але й територіального принципу,
оскільки саме місцеві державні адміністрації найбільш наближені до виробництва
та споживання енергоресурсів і місцеві бюджети несуть основне навантаження зі
сплати цих ресурсів.
Територіальний принцип дозволяє розробити єдину методологію та стандарти
вибору, фінансування та реалізації енергозберігаючих проектів, програм що сприяє
притягненню інвесторів і створює передумови для прийнятного інвестиційного
клімату в регіоні. Для конкретної оцінки ефективності реалізації заходів з енергозбереження в регіоні Інститутом загальної енергетики НАН України розроблено
методику з показниками комплексної оцінки енергозберігаючих заходів, що включає:
енергоємність валового регіонального продукту, паливоємність ВРП, електроємність
ВРП, теплоємність ВРП. Зауважимо, що методологія розрахунку енергозбереження в
регіоні є недостатньо розробленою, та потребує подальшого удосконалення та
розширення набору показників. Оцінка енергозбереження на регіональному рівні є не
повною без аналізу екологічної складової, тому слід додати до вже розглянутих вище
показників показник природоємності ВРП. На сьогодні є досить поширеним
впровадження альтернативної енергетики, енергозбереження повинно оцінюватись
не тільки, як комплекс заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних
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ресурсів та їх ефективного впровадження, але й з впровадженням відновлювальних
джерел енергії. Тому нами запропоновано включити до цієї методики ще й показник
частки енергетичних ресурсів з використанням відновлювальних джерел енергії в загальному об’ємі енергетичних ресурсів. Було проведено розрахунок енергозбереження для 27 адміністративно-територіальних одиниць України за період 2009-2012 рр.
Для розрахунків були використані дані Державного комітету статистики і головних
управлінь статистики в областях. На базі цих розрахунків виявлені найбільш
енергоємні та природоємні регіони та регіони з середнім та низьким рівнем енергоємнотсті і природоємності, також виокремлені області, в котрих спостерігається
активність впровадження альтернативних джерел енергії. Для подальшого аналізу
стану енергозбереження в регіонах України була проведена класифікація регіонів
України за рівнем енергоємності і природоємності ВРП. Нами було здійснене
ранжування регіонів за допомогою методу групування. Виявлено, що високоємними
регіонами є 3 області України, це пояснюється наявністю застарілого та зношеного
обладнання значної частини підприємств та опалювальних приладів у соціальнопобутовій сфері. Як наслідок – високий рівень втрат енергоресурсів. До средьоємних
належать 3 області (Дніпропетровська, Запорізька і Вінницька), що пояснюється
впровадженням невеликої кількості поновлювальних джерел енергії та модернізації
підприємств областей. Так, наприклад, у Запорізькій області за рахунок коштів
інвесторів продовжується реалізація будівництва парків вітряних та сонячних
електростанцій, а на ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь» у 2013 році особливу увагу приділили питанням реконструкції і модернізації виробництва, впровадженню енергозберігаючих, екологічних програм, а саме утилізації доменного газу з подальшим
виробництвом електричної енергії. На Дніпропетровщині у 2013 році розроблено та
впроваджено проекти щодо переводу котлів на альтернативні види палива та
теплової санації. Щодо низькоємних регіонів, то до складу цієї групи входять 19
регіонів України. Наприклад, в Одеській і Херсонській області відбулася модернізація нафтопереробних підприємств, а в Закарпатській, Кіровоградській, Чернівецькій
області та АР Крим зниження енергоємності відбулося за рахунок впровадження
альтернативних джерел енергії. Щодо більшості областей, що залишились, зниження
енергоємнотсі відбувається лише за рахунок зниження обсягів виробництва і
екстенсивності розвитку економіки.
Згідно проведеного аналізу та розгрупування регіонів на три групи, для
подальшого дослідження пропонується зонування регіонів за ознаками енергозбереження. Для цього був проведений аналіз впливу на територіальне енергоспоживання і
рівень факторів, які впливають на потенціал енергозбереження в регіонах України.
Нами розглянуто три групи ознак: енергетичні, економічні та екологічні, які безпосередньо характеризують умови для формування енергозбереження. Усі показники
розглядались в абсолютних значеннях, які суттєво відрізняються за областями
України. Згідно нерівномірності цих показників, нами був проведений метод
ранжування. За величиною цих показників був визначений ранг регіонів за ознаками
енергозбереження, за значенням яких слід виділити 2 зони: I зона – енергозбережні
регіони, II зона- не енергозбережні регіони. Однак, через суттєву диференціацію
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абсолютних значень частки енергетичних ресурсів, вироблених за допомогою ВДЕ на
території регіонів, в першій зоні було виділено дві під зони: I-1 – регіони з ефективним впровадженням заходів з енергозбереження, та I-2 – регіони без впровадження
заходів з енергозбереження.
Таким чином, зонування за ознаками енергозбереження дозволило оцінити
територіальні пропорції виробництва енергоносіїв, за рахунок впровадження ВДЕ,
оцінити рівень енергоємності та природоємності ВРП для кожної з виділених зон і
виявити проблемну ситуацію в кожній з них. Значний потенціал енергозбереження
зафіксовано лише у 9 областях України, решта регіонів потребує впровадження
заходів з енергозбереження найближчим часом.
1. Звіт про НДР “Наукові основи, методологія та алгоритми визначення теоретичних,
технічно можливих і економічно доцільних потенціалів енергозбереження, комплексної оцінки
енергозберігаючих заходів”. ДР № 0106U009434 / В.Д. Білодід, О.Є. Маляренко, А.І. Симборський, М.В. Гнідий, Т.О. Євтухова, В.В. Станиціна. – К.: ІЗЕ НАН України, 2008. – 253 с.
2. Голованова Л.А. Основы формирования оценки результативности региональной
политики энергосбережения / Л.А. Голованова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан.гос.ун-та,2009. –
213 с.

Мельничук Л.С.
к.е.н., старший викладач
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
Прискорення темпів соціально-економічного розвитку нашої країни великою
мірою визначається ефективністю використання економічного потенціалу регіонів,
який є важливим чинником економічного розвитку країни. Регіон у сучасній економічній науці розглядається як територія, яка характеризується певною цілісністю,
взаємопов’язаністю її складових елементів і відрізняється від інших територій специфічними ознаками. Регіон – це відкрита для обміну система, яка постійно взаємодіє з
навколишнім природним середовищем. Розвиток регіону базується на створенні
сприятливих умов для життєдіяльності населення. В ринкових умовах успішна реалізація стратегічних напрямків розвитку регіону у значній мірі залежить від ефективності використання його потенціалу. Потенціал формуються під безпосереднім
впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що орієнтують регіон на
досягнення довгострокових цілей розвитку у відповідності з наявним ресурсним
забезпеченням. Ефективність використання потенціалу регіону визначає результативність діяльності довгострокових цілей та потребує принципово нових підходів
до формування його економічного потенціалу.
Економічний потенціал – це кількісно-якісна характеристика наявності й
можливості використання всіх видів ресурсів, які має держава (регіон) для свого
економічного та соціального прогресу та розвитку [1].
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Економічний потенціал регіону – сукупні можливості регіону, його підприємств
та окремих суб’єктів господарювання визначати, формувати і найбільш ефективно
забезпечувати та задовольняти суспільні потреби (фактичні та потенційні) в процесі
взаємодії з оточуючим середовищем і раціонального використання ресурсів з метою
забезпечення економічного зростання, суспільного добробуту, підвищення екологоекономічної безпеки регіону та країни в цілому. Він характеризує здатність
суспільства виробляти товари і послуги, забезпечувати розширене відтворення для
задоволення споживчих потреб та поліпшення якості життя населення. Економічний
потенціал є комплексом взаємопов’язаних потенціалів.
Виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людини і природи.
Подальший розвиток продуктивних сил пов'язаний з включенням у господарський
обіг все більшої кількості природних ресурсів та підвищення навантаження на
навколишнє середовище. Осмислення сутності природно-ресурсного потенціалу
як основи економічного розвитку, виявлення джерел, форм і методів раціонального використання природних ресурсів дозволяють визначити шляхи реалізації
економічної політики та інтенсифікації економічних процесів.
Природно-ресурсний потенціал – це сукупність природних ресурсів та
природних умов, які знаходяться у певних географічних межах та забезпечують
задоволення економічних, екологічних, соціальних, культурних, оздоровчих та
естетичних потреб людини і суспільства [2].
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу регіону базується
на принципах системності, комплексності, оптимальності, синергізму, самовідновлюваності. Таким чином, кінцевий результат використання природно-ресурсного
потенціалу регіону може перевищувати результати використання окремих природних
ресурсів. Принцип самовідновлюваності передбачає здатність природно-ресурсного
потенціалу самостійно відновлювати свої кількісні та якісні характеристики
відповідно до термінів споживання природних ресурсів, що використовуються у
господарській діяльності.
Трудовий потенціал являє собою обсяг, структуру та якість робочої сили, що
характеризується рівнем кваліфікації та освіти робітників. Управління трудовим
потенціалом здійснюється в основному за допомогою економічних методів
(програм зайнятості населення), враховується демографія регіону.
Фінансовий потенціал регіону відображає минуле, тобто сукупність фінансових ресурсів, накопичених територіальною економічною системою в процесі її
становлення і таких, що зумовлюють її здатність до функціонування та розвитку.
Таким чином, рівень фінансового потенціалу, характеризуючи наявний стан
економічної та кредитно-фінансової системи регіону, обумовлений тісною
взаємодією всіх трьох наведених станів, що і відрізняє його від таких, на перший
погляд близьких, понять, як "ресурс" і "резерв".
Інвестиційний потенціал реалізується за рахунок економічного потенціалу
при відповідних умовах. Тобто наявність економічного потенціалу у країні,
приваблює інвесторів, але рівень інвестиційного потенціалу характеризується
показниками швидкості та легкості реалізації потреб інвестора, тобто, якщо
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економічний потенціал – це економічні можливості держави, що можуть бути
використані для забезпечення всіх її матеріальних та інших потреб, то інвестиційний потенціал – це можливість використання економічного потенціалу країни
(регіону, підприємства) для реалізації намірів, забезпечення потреб та очікувань
інвестора [3].
Розуміння сутності соціально-економічного потенціалу закладає умови
підвищення ефективності дослідження процесів його формування та використання. Соціальний потенціал варто розуміти як рівень громадянської свідомості та
соціальної зрілості, ставлення до праці, ціннісні орієнтації та потреби у сфері
праці, на підставі ієрархії потреб, а також ступінь розвитку причетності та
інтеграції працівника у сферу корпоративної культури.
Інноваційний потенціал – це сукупність різних видів ресурсів, включаючи
матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні
для здійснення інноваційної діяльності [4].
В сучасному механізмі інноваційного процесу зростає роль регіональної
складової. Певна фінансова самостійність регіонів, можливість використання місцевих ресурсів, відповідальність місцевих органів влади створюють необхідну
економічну основу й мотивацію для ефективного впливу на регулювання та
підтримку інноваційно-інвестиційної активності. Можливість інноваційного
розвитку в кожному регіоні України передбачає свої особливості.
Різна історична спадщина регіонів України, регіональна інституційна
неоднорідність, що є основою ментально-ціннісних відмінностей населення та
відповідно, соціально-політичних міжрегіональних суперечностей, можуть стати
чинниками конкурентних переваг національної економіки у процесі просування до
інформаційного суспільства. Практична реалізація оцінки економічного
потенціалу регіону та оцінки ефективності його використання, визначення
сильних і слабких сторін, виявлення можливих альтернатив розвитку регіонів з
врахуванням елементів економічного потенціалу надасть можливість прийняття
обґрунтованих управлінських рішень в області забезпечення ефективного
використання економічного потенціалу регіону.
1. Миско К.М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методические аспекты
исследования) / К.М. Миско. – М.: Наука, 2001 – 146 с.
2. Великий тлумачний словник української мови / Укл. В.Т. Бусель. – К. : ВТФ «Перун»,
2001. – 1440 с.
3. Волошин В.В. Концепутальні засади сталого розвитку регіонів України /
В.В. Волошин, В.М. Трегобчук // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 7-22.
4. Фірсова С.М., Чеботар С.В. Основні елементи інноваційного потенціалу //
Економічний вісник Донбасу. – №3 (25). – 2011. – С. 202-207.
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ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ – НОВІ ФОРМИ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
За сучасних умов розширення процесів глобалізації зростає роль транскордонного співробітництва у житті регіонів і громад. Транскордонні кластери є
однією з нових форм транскордонного співробітництва [1]. Виникнення, розвиток
та проблеми функціонування кластерів на регіональному рівні є одним з провідних
питань сучасної наукової думки [2].
Впровадження кластерного підходу вважається в Європі одним із ефективних
засобів забезпечення конкурентоспроможності національної та регіональної
економіки [3, с. 6].
Найбільш узагальнено кластери можна визначити як групи незалежних компаній та асоційованих інституцій, які: співпрацюють та конкурують; географічно
зосереджені у одному чи у сусідніх регіонах (навіть якщо кластер охоплює кілька
країн); спеціалізується у конкретній сфері діяльності, пов’язані спільними
технологіями та навичками; традиційні або інноваційні; більшість кластерів
базуються на традиційних заходах; інституціоналізовані (є підрозділ з управління
кластерами), або неінституціоналізовані [1, с. 91].
Особливістю транскордонних кластерів є те, що учасники кластерів розміщені у
різних податкових, митних, законодавчих середовищах сусідніх країн, однак можуть
мати спільні підприємства та організації, користуватися спільною інфраструктурою, і
функціонують, насамперед, на транскордонних ринках. Іншою особливістю транскордонних кластерів є те, що інтенсивність мережевих взаємодій у кластері обмежується наявністю кордону, який створює додаткові бар’єри для вільного руху товарів,
робочої сили, капіталу. Бар’єрами для налагодження співпраці також можуть бути
різний менталітет, традиції, мова, культура, негативні сторінки історії [1, с. 91-92].
У багатьох розвинених країнах активно створюються кластери як запорука
розвитку регіональної та державної економік. Існує безліч прикладів кластерних
об’єднань підприємств, які досягли значного успіху та світового визнання [2, с. 19].
В Україні кластерна форма організації господарства ще не набула достатнього застосування і поширення. Відсутні досконалі інвестиційно-інноваційні
механізми формування і функціонування кластерів, малоефективними є фінансові
механізми державного регулювання їх діяльності [3, с. 56].
1. Посібник “Транскордонне співробітництво”. Мікула Н.А., Толкованов В.В. – Київ,
видавництво “Крамар”, 2011, 259 с.
2. Кластери як інструмент регіонального розвитку: матеріали науково-практичного
семінару (м.Феодосія, 16-20 липня 2012 р.)/За ред. проф В.В.Мамонової. – Х.:ХарРІ НАДУ,
2012. – 115 с.
3. Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва /
Кол. авторів за ред. д.е.н., проф. Мікули Н.А. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень –
Львів, 2010. – 150 с.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ В РЕГІОНАХ
Роль інвестиційного кредитування в цілому, і банківського, зокрема, у розширеному суспільному відтворенні є незаперечною. Інвестиційний кредит – невід’ємна
складова розвитку ринкового середовища є дієвим інвестиційним інструментом,
засобом не тільки розвитку, але й розширення промисловості та фінансування
соціальної сфери. Завдяки йому зменшується або відпадає потреба у обов’язковому
накопиченні власних коштів для фінансування інвестиційних проектів.
Таким чином, основною метою активізації банківського інвестиційного кредитування в Україні є створення інвестиційного банку розвитку, а також покращення нормативно-правової бази інвестиційного кредитування, адже відносини кредитування,
що пов’язані з інвестиційною діяльністю, мають бути чітко регламентовані
законодавчими актами, що мають відображати специфіку подібних відносин.
Тому, потенційним і альтернативним джерелом залучення інвестиційних
ресурсів і розвитку інвестиційних процесів є створення спеціалізованих фінансових інститутів – інвестиційних банків, підтримки пріоритетних напрямів розвитку
і реформування стратегічно важливих галузей національної економіки. Створення
державного інвестиційного банку розвитку в Україні є необхідністю, особливо в
даний час, коли фондовий ринок тільки починає розвиватися, частка бюджетного
фінансування інвестиційних проектів є не значною, а банківський сектор не
здійснює довгострокового кредитування.
Державний інвестиційний банк розвитку в Україні повинен виконувати в першу
чергу функції з кредитування та фінансування інвестиційних проектів та пріоритетних видів економічної діяльності в регіонах, а також сприяти органам місцевого
самоврядування з пошуком та залученням інвесторів з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Виділяють два варіанти створення
державних інвестиційних банків розвитку: перший варіант передбачає створення спеціалізованого інвестиційного банку розвитку, який перебуватиме у повній власності
держави; другий варіант передбачає створення інвестиційного банку, засновниками
якого будуть, як держава так і приватні інвестори [1, с. 59].
Серед імовірних джерел формування статутного капіталу та поточної діяльності
державного інвестиційного банку розвитку можуть бути кошти державного бюджету,
в якості коштів стабілізаційного фонду, доходи від приватизації державного майна,
дивідендний дохід державних підприємств (корпорацій) та інших корпоративних
структур за участю держави, кошти від продажу частки держави у статутному
капіталі комерційних банків. Крім того, фінансування інвестиційного банку розвитку
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у перші роки його діяльності можливе за рахунок пільгового кредиту Національного
банку України, а також накопичувальної частини пенсійної системи. В подальші роки
фінансування державного інвестиційного банку розвитку буде забезпечено за
рахунок повернення раніше виданих кредитів, надходжень відсоткового доходу за
користування виданими кредитами, а також інших (суміжних) доходів [2, 3]. Також,
ми вважаємо, що процесом випуску державних міграційних облігацій, їх обслуговування і погашення, з метою залучення доходів трудових мігрантів повинен займатися
саме інвестиційних банк розвитку. Це дасть змогу банку акумулювати значну суму
фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на кредитування великомасштабних інвестиційних проектів.
Але залучення грошових ресурсів населення неможливе без законодавчоправового захисту приватних і іноземних інвестицій. Держава повинна гарантувати вкладникам збереження їх валютних і гривневих коштів не в номінальному, а
в реальному грошовому еквіваленті. Довіра до банків підірвана не тільки
фінансовими махінаціями із приватними вкладами населення, але й неможливістю
отримати приватним інвесторам віддачу вкладень у реальному секторі економіки
шляхом розвитку малого підприємництва [4].
Діяльність державного інвестиційного банку розвитку може бути поділена на
такі рівні:
1 рівень – діяльність інвестиційного банку розвитку загалом;
2 рівень – регіональна діяльність інвестиційного банку;
3 рівень – інвестиційна діяльність окремих філій і відділень банку;
4 рівень – діяльність щодо окремих кредитно-інвестиційних операцій банку.
Серед виявлених рівнів інвестиційної діяльності банків розвитку найважливіше значення має регіональна діяльність. Інвестиційний банк за своєю економічною
й організаційною структурою є установа, яка повинна мати розгалужену мережу,
щоб забезпечити виконання функцій з кредитування інвестиційних проектів,
підприємств промисловості, сільського господарства та інших галузей економіки,
які створюються і функціонують в регіонах України.
Відповідно до визначених рівнів діяльності державного інвестиційного банку
розвитку, суб’єктів її формування, така діяльність ґрунтується на певній сукупності
функцій, які повинен виконувати банк: акумуляційна, трансформаційна, структуроутворююча, розрахункова, захисна та забезпечувальна функції.
На нашу думку, це саме ті функції, які повинен виконувати державний
інвестиційний банк розвитку, задля активізації інвестиційної діяльності в країні.
Отже, інвестиційний банк розвитку може фінансувати інвестиційні проекти на
довгостроковій основі за пільговими кредитними ставками, залучати кошти населення, в тому числі залучених за кордоном під державні гарантії, виступати проміжною
ланкою між органами державної і місцевої влади та підприємницькими структурами
для фінансування і реалізації проектів на основі державно-приватного партнерства.
При цьому банк може за рахунок своїх фінансових ресурсів викуповувати ті роботи
чи вже готові проекти, які були профінансовані за рахунок державного чи
місцевого бюджету (повернені кошти в державний чи місцеві бюджети можуть
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піти на фінансування інших інвестиційних проектів) з метою організації
акціонерних товариств під викуплені інвестиційні проекти.
1. Васильєва Т. А. Державні інвестиційно-інноваційні банки: проблеми та перспективи
функціонування / Т. А. Васильєва, В. В. Оніщенко // Науковий вісник : Фінанси, банки,
інвестиції. – 2011. – №3. – С.58-62.
2. Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – С. 170 (із змінами і
доповненнями).
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1561-ХІІ.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
4. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регіонах / У. Изард. –
М.: Прогресс, 1966. – 659 с.
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РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА: МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
У сучасних складних соціально-економічних і політичних умовах розвитку
України, під заклики до федералізму та розколу держави виборювання регіонами
розширених прав господарювання не тільки у політичному плані, але і в
економічному важливе значення має відіграти формування та розвиток не тільки
державної, але й регіональної структурної політики.
Проблемам розвитку регіональної структурної політики присвячені роботи
таких вітчизняних дослідників: С. О. Білої, П. Д. Дудкіна, М. О. Кобзистого,
Ю. А. Макогона, Т. П. Шинкоренко, О. В. Шевченко та ін.
Проте попри значну кількість публікацій з цієї проблематики, у вітчизняній
теорії та практиці не має сформовано чіткого механізму реалізації регіональної
структурної політики.
Метою дослідження є визначення механізму реалізації регіональної структурної політики.
В основі регіональної структурної політики має бути стратегія економічного
зростання, що базується на конкурентних перевагах регіону і спрямована на
формування галузей економіки, що забезпечують зростання виробництва у регіонах.
Для реалізації стратегії регіональним органам управління спільно з бізнесовими
структурами необхідно сформувати механізм реалізації регіональної структурної
політики.
У цьому контексті під механізмом реалізації регіональної структурної політики
ми маємо на увазі сукупність методів і засобів впливу на економічні процеси задля
реформування галузей та окремих виробництв на інноваційній основі, що забезпечить модернізацію конкурентоспроможної економічної системи регіону.
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Отже, механізм реалізації регіональної структурної політики включає в себе
цілі, завдання, стратегії реформування, різні програми та заходи, реалізовані
системою інструментів [1].
Механізм реалізації регіональної структурної політики являє собою систему
взаємодій суб’єктів управління регіональних органів влади та бізнес-середовища,
що визначають формування конкурентоспроможної економіки на основі
комплексу засобів (інструментів) і дій (програм), виходячи із стратегічних цілей і
завдань, а також узгодження інструментів і програм та подальший моніторинг
реалізації регіональної структурної політики, що забезпечує зворотний зв’язок з
системою [2, с. 27]. Основною відмінною ознакою запропонованого механізму є
об’єднання коштів і дій усіх рівнів управління і бізнес-середовища, що акумулюють у собі реалізацію закону синергії, що дозволяє забезпечити найбільш ефективний, збалансований, інноваційний розвиток економіки з дотриманням інтересів
комплексного розвитку території.
При розробці механізму регіональної структурної політики, на наш погляд,
доцільно виробити такі напрями її реалізації:
– на основі чинників, що характеризують положення регіону, аналізу
конкурентоспроможності галузей економіки, розташованих на території
суб’єкта регіону, визначаємо стратегічні зони господарювання (бажано в
кожній території муніципального утворення) регіонального значення, що
приймаються в ролі найбільш бажаних для регіону об’єктів обслуговування
базовими (традиційними) галузями економіки регіону;
– визначаються потенційно конкурентоспроможні базові галузі господарської системи регіону, а також підприємства виробничої та соціальної
інфраструктури, необхідні для задоволення попиту на товари і послуги як
для населення, так і для новостворюваного бізнесу [3, с. 95];
– вивчаються зони ресурсів усіх видів, якими володіє регіон, і можливості
використання ресурсів, що знаходяться за межами області, і є доступними
для використання задля забезпечення ефективного функціонування потенційно конкурентоспроможних базових (традиційних) галузей регіональної
економіки та галузей виробничої та соціальної інфраструктури;
– для забезпечення обраних галузей (виробництв) при нестачі власних
ресурсів визначаємо зовнішні доступні зони стратегічних ресурсів, наявних
в сусідніх регіонах;
– розробляються індикативні стратегічні плани розвитку базових (традиційних) та інфраструктурних підприємств, галузей регіональної господарської системи і визначається взаємодія з внутрішніми і зовнішніми
агентами-постачальниками ресурсів;
– при розробці індикативних планів, реалізації проектів і програм враховуються можливі ризики впливу на економічну політику регіону зовнішнього
середовища;
– формуються заходи (програми) економічної і законодавчої підтримки
органами управління регіону процесу досягнення встановлених орієнтирів
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економічного розвитку комплексів виробництв, галузей, їх взаємодії на
внутрішніх і зовнішніх ринках.
Успішна реалізація механізму регіональної структурної політики забезпечується
на основі цільового стратегічного управління розвитком області, що припускає
наявність різних інструментів з модернізації та розвитку господарської системи.
Механізм реалізується через набір різних інструментів, що забезпечують
виконання регіональної структурної політики. Ми вважаємо, що найбільш
доцільно використовувати такі інструменти реалізації структурної політики в
регіоні (податкові, бюджетні (трансферні), цінові (тарифні), інвестиційні, інноваційні, грошово-кредитні, інституційні, екологічні тощо), роль і значення яких на
певних етапах модернізації економіки може істотно змінюватись.
Отже, механізм реалізації регіональної структурної політики являє собою
систему взаємодій суб’єктів відносин через різні економічні, законодавчі, фінансові, наукові, владні та інші інститути, що впливають на реформування господарської системи за допомогою різних інструментів, забезпечують формування
висококонкурентною, інноваційної економіки регіону.
1. Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку. За редакцією
д.держ.упр., проф., С.О.Білої. – К.: НІСД, 2013. – 88 с.
2. Popadynets N. State structural policy: basic directions of its implementation /
I. Storonyanska, N. Popadynets // Developmental challenges of the economy and enterprises after
crisis. – Cracow, 2014. – Р. 25-32.
3. Дудкін П.Д. Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення / П.Д. Дудкін, О. Дудкіна // Галицький економічний вісник. – 2010. –
№4(29). – С. 92-97.

Процевят О.С.
інженер 1 категорії відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
ДУ “Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього”
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
Протягом останніх років Львівська область залишається регіоном із високим
рівнем розвитку промисловості. За статистичними даними [1], у 2013 р. у
Львівській області функціонувало 2855 промислових підприємств та порівняно з
2012 р. їх кількість зросла на 358 одиниць.
У 2014 р. загальний обсяг промислової продукції, реалізований промисловими підприємствами в області зріс на 3,1% після зниження в 2013 р. на 0,7%,
зокрема у переробній промисловості – на 8,3% (рис. 1). Водночас скорочення
обсягу відбулося у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 5,2%, у
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постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,2%, а у
заборі, очищенні та постачанні води – на 66,9%.
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Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Усього
Переробна промисловість
Забір, очищення та постачання води

Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції (за видами промислової діяльності)
Джерело: побудовано на підставі [1]

Найбільшу питому вагу у структурі промисловості регіону за обсягом реалізованої продукції займає переробна промисловість, частка якої у 2014 р. збільшилася на
3,6% після скорочення в 2013 р. на 1,0%. Водночас частка добувної промисловості і
розроблення кар’єрів зменшилася на 0,4% (у 2013 р. збільшилася на 0,3%), частка
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 1,7% (у попередньому році скоротилася на 0,2%), а частка забору, очищення та постачання води
– на 1,5% (у 2013 р. скоротилася на 0,5%).
Частка збиткових підприємств у промисловості Львівської області у січні-вересні 2014 р. збільшилася на 10,6% порівняно з 2013 р., коли становила 37,8%. Найбільша кількість збиткових підприємств у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (85,7%), а найменша – в переробній промисловості (42,3%) [1].
Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств протягом
січня-вересня 2014 р. за усіма видами промислової діяльності був від’ємним. Так,
за цей період загальна збитковість промислових підприємств становила 1853,0
млн. грн. (у 2013 р. фінансовий результат був додатнім та зріз на 594,0 млн. грн.
порівняно з 2012 р.). Відбулося зростання обсягу збитковості у добувній промисловості і розробленні кар’єрів і у заборі, очищенні та постачанні води, фінансовий
результат до оподаткування в яких знизився на 269,4 млн. грн. і 39,0 млн. грн.
відповідно. У переробній промисловості і у постачанні електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря також спостерігалося зниження фінансового
результату до оподаткування на 1742,2 млн. грн. і 706,6 млн. грн. відповідно [1].
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств Львівської
області загалом є позитивною. У січні-вересні 2014 р. відбулося її зростання на
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0,2% (у 2013 р. – на 2,1%). Зокрема у переробній промисловості це зростання
склало 1,1%, а у заборі, очищенні та постачанні води – 11,7%. Натомість відбулося
скорочення рентабельності у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 1,3%. Водночас рентабельність операційної діяльності у
добувній промисловості і розробленні кар’єрів залишається негативною та рівень
її збитковості за цей період зріс на 3,6% [1].
Вартість активів балансу у 2013 р. порівняно з попереднім роком зросла на
5,6% за рахунок збільшення необоротних (на 3%) і оборотних (на 8,8%) активів.
Окрім того, на промислових підприємствах відбувається сповільнення оборотності
капіталу – необоротні активи перевищують оборотні на 13,7% [1].
У товарній структурі зовнішньої торгівлі Львівської області серед продукції,
що виробляється, експортоорієнтованою є продукція переробної промисловості. У
січні-листопаді 2014 р. відбулося зростання експорту одягу та додаткових речей до
одягу текстильного (1,5%). Водночас скоротився експорт продуктів переробки
овочів (31,4%), деревини і виробів з деревини (2,2%), паперу і картону (10,7%),
одягу та додаткових речей до одягу трикотажного (5,8%), електричних машин
(4,9%) і меблів (1,4%) [1].
Рівень інноваційної активності у промисловості Львівської області є низьким.
Так, питома вага промислових підприємств, що займаються інноваціями, у 2013 р.
становила 16,6% і порівняно з 2012 р. зросла на 3,2%. У 2013 р. на 2,2% збільшилася кількість впроваджених нових технологічних процесів, однак на 3,5% скоротилася кількість найменувань освоєного виробництва інноваційних видів продукції. У підсумку, питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі
промислової продукції збільшилася на 0,9% [1].
За результатами проведеного вище аналізу, встановлено такі висновки:
Позитивні тенденції:
– зростання загального обсягу реалізованої продукції, зокрема у переробній
промисловості;
– зменшення частки збиткових підприємств;
– збільшення фінансового результату до оподаткування;
– скорочення обсягу збитковості у добувній промисловості і розробленні
кар’єрів;
– зростання рентабельності операційної діяльності, зокрема у переробній
промисловості.
Негативні тенденції:
– скорочення обсягу реалізованої продукції у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і у заборі, очищенні та постачанні води;
– зростання частки збиткових підприємств за усіма видами промислової
діяльності;
– зниження фінансового результату до оподаткування промислових підприємств;
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– зростання рівня збитковості операційної діяльності у добувній промисловості і розробленні кар’єрів.
– сповільнення оборотності капіталу.
1. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua.

Pyasta Marina
SHEI "National Mining University", Dnipropetrovsk
THE IMPACTS OF INFLATION
Inflation is a situation when worth of money decreases. It is caused by excess of
money supply in a particular economy. Whenever, money supply exceeds the demand
for money, inflation results. In simple terms, inflation corresponds to reduced purchasing
power.
Inflation can adversely affect business in a number of ways:
1. Accounting and financial problems. Significant rates of inflation can cause
accounting and financial problems for businesses. They may experience difficulty in
valuing assets and stocks, for example. Such problems can waste valuable management
time and make forecasting, comparisons and financial control more onerous.
2. Falling sales. Many businesses may experience falling sales during inflationary
periods for two broad reasons. Firstly, it may be that saving rises in a time of inflation.
We would expect people to spend more of their money when prices are rising to avoid
holding an asset (cash), which is falling in value. However, during the mid-1970s, when
industrialized nations were experiencing high inflation rates, savings as a proportion of
income rose! It is not easy to identify the reason for this, but some economists suggest
that people like to hold a relatively high proportion of their assets in a form which can be
quickly converted into cash especially when the future is so uncertain. Whatever the
reason, if people save more they spend less and businesses suffer falling sales.
Businesses may be hit by a reduction in sales during a time of inflation for a second
reason. As inflation progresses, it is likely that workers' money wages will be increased
broadly in line with inflation. This may well take a worker into a higher tax bracket and
result in a higher percentage of his or her wages being taken as tax. This process, known
as fiscal drag, will cause workers to have less money available to spend on firms' goods
and services.
Not all businesses will suffer equally from declining demand in an inflationary
period. Those selling essential items, such as food, may be little affected whilst others
supplying less essential goods and services, such as foreign holidays, may be hard hit.
3. High interest rates. Inflation is often accompanied by high interest rates which
tend to discourage investment by businesses as they increase the cost of borrowing
funds. Thus, investment may fall. Businesses may also be dissuaded from undertaking
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investment programmes because of a lack of confidence in the future stability and
prosperity of the economy [1]. This fall in investment may be worsened by foreign
investment being reduced as they also lose some confidence in the economy's future.
Such a decline in the level of investment can lead to businesses having to
retain obsolete, inefficient and expensive means of production and cause a loss of
international competitiveness. Finally, a fall in investment can lower the level of
economic activity, causing lower sales, output and so on. Thus, to some extent,
businesses can influence the economic environment in which they operate.
4. Higher costs. During a bout of inflation firms will face higher costs for the
resources they need to carry on their business. They will have to pay higher wages to
their employees to compensate them for rising prices [2]. Supplies of raw materials and
fuel will become more expensive as will rents and rates. The inevitable reaction to this is
that the firm has to raise its own prices. Such cost-push inflation may make the goods
and services produced by that enterprise internationally less competitive in terms of
price. An economy whose relative or comparative rate of inflation is high may find that
it is unable to compete in home or foreign markets because its products are expensive.
Today the influence of the inflation on the Ukrainian economy is obvious. In 2014
devaluation to hryvnia made 58,9%, outflow of deposits – 16,8 billion UAH, and
inflation reached 19,8%, – such figures are given by the press service of National bank
of Ukraine.
One of the main reasons for such jump of inflation is the growth of the state
expenditures for which financing the state resorts to monetary issue, increasing money
supply over requirements of the commodity circulation. Also it is promoted by crisis
and military period in Ukraine.
1. http://www.technologyevaluation.com/research/article/Inflations-Demise-The-Impact-onBusiness-Informa.html.
2. http://www.economywatch.com/global-challenges/inflation.html.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ
ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ НОВИХ
ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ
Освіта є ключовим рушійним фактором розвитку регіональної економіки,
оскільки саме вона визначає та безпосередньо впливає на формування якісного
рівня людського капіталу. Конституційним обов’язком держави перед своїми
громадянами є забезпечення доступної та якісної освіти починаючи з допочаткового та початкового рівнів.
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Одним із стримуючих факторів розвитку дошкільної та шкільної освіти у
Львівській області є її обмежене фінансування, що не дозволяє повноцінно розширювати та удосконалювати мережу закладів (на якісному на кількісному рівні), а
спрямоване лише на збереження її на існуючому рівні. Додаткові заходи (наприклад
програма «шкільний автобус», створення освітніх округів), які покликані зрівняти
можливості доступу до освітніх послуг для усіх мешканців регіону, не завжди
приносять очікуваний корисний ефект, через їх недостатнє фінансове забезпечення та
нерозвиненість супутньої інфраструктури. Наслідками постійного недофінансування
навчальних закладів стали: розвиток тіньової економіки у сфері освіти, зниження
можливостей рівного доступу до якісних освітніх послуг для усіх мешканців регіону
(особливо у сільській місцевості),наслідком якого стає недостатній загальний
освітній рівень населення.
Постійне скорочення контингенту учнів, що супроводжується збільшенням
кількості мало комплектних шкіл та суттєво здорожує вартість навчання, вимагає
розроблення та впровадження адекватних заходів, які б дозволили сформувати
мережу навчальних закладів, що максимально задовольнить потреби населення
регіону в освітніх послугах та дозволить зменшити витрати на утримання шкіл.
Нажаль, впродовж останніх років фінансування закладів освіти здійснюється за
принципом «кошти виділені на освіту діляться на усіх учнів», а не виходячи із
необхідного обсягу коштів для забезпечення необхідних статей витрат. Як наслідок,
отримуємо хронічне недофінансування галузі спрямоване лише на «підтримання
функціонування», а не її розвиток. Незважаючи на фактичне збільшення фінансування галузі впродовж 2012-2014 рр., структура розподілу грошових ресурсів у
регіоні не змінилася. Так видатки на виплату заробітної плати займають близько
76 %, на продукти харчування – близько 5 %, на оплату енергоносіїв близько 10 %, і
лише близько 9 % коштів скеровуються на поточне утримання закладів і установ
освіти [1, с. 126]. Як бачимо, не відбувається фактичного інвестування в освіту без
чого не можливо забезпечити її повноцінне функціонування та випереджаючий
розвиток, спрямований на підняття рівня освіченості населення.
У зв’язку із складною соціально-економічною ситуацією, що склалася у державі
у 2014-2015 рр. ситуація у сфері фінансового забезпечення функціонування
дошкільної та шкільної освіти регіону лише погіршується, відбувається перекладання
значної частини виконання фінансових зобов’язань у системі до початкової та
початкової освіти на органи місцевого самоврядування та батьків [2]. Зокрема:
– безоплатне забезпечення підручниками у школі гарантується лише для
сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей з
малозабезпечених родин;
– фінансування початкової середньої освіти та дошкільної буде здійснюватися з
районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Новим бюджетом передбачено, що всі кошти
на загальноосвітні заклади напряму йтимуть від Міністерства освіти і науки
України до областей, а далі їх розподілятимуть за відповідною формулою у
вигляді субвенцій;
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– скасування мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів.
Малокомплектні сільські школи можна буде закрити рішенням місцевої
влади без згоди загальних зборів територіальної громади чи референдуму,
як це було раніше. Також створення сільських шкіл тепер буде можливим
лише за наявності не менше п’яти учнів у класі школи села та селища
(норма може виконуватися з огляду на наявні кошти).
– гарантія безкоштовного проїзду для дошкільнят, учнів та вчителів у
сільській місцевості зникає, натомість органи місцевої влади, якщо будуть
кошти, можуть забезпечувати пільговий проїзд для учнів, студентів та
педагогів до місця навчання [3]. Така норма виглядає нелогічною, оскільки
проводиться одночасно із проведення оптимізації мережі шкіл на селі та на
фоні зниження загального рівня матеріального забезпечення населення;
– функціонування державної програми «Шкільний автобус», яка у певні мірі
гарантувала доступ до навчальних закладів перекладається на фінансування з місцевих бюджетів. У 2013/14 н. р. у Львівській області за межею
пішохідної доступності проживало понад 21 тис. учнів, для 92 % з яких
було організовано підвезення шкільними автобусами, ще 8% учнів підвозилися перевізниками [1, с. 17].
У 2015 р. освітня галузь Львівщини повинна отримати у вигляді освітньої
субвенції з державного бюджету обласному на 25 відсотків більше, ніж попереднього
року. Позитивним моментом є те, що отримані кошти у вигляді субвенції не
перерозподілять на інші галузі, негативом є те, що їх можна використовувати лише
на поточні видатки, у той час як можливості для фінансування капітальних видатків
залишаться обмеженими [4]. Зростання рівня фінансування освіти у поточному році
на фоні галопуючої інфляції та підвищення тарифів на енергоносії не матиме
позитивного впливу на підвищення якісного рівня функціонування галузі освіти. В
частині державного фінансування шкіл, коштів переважно не вистачає на поповнення
бібліотечного фонду, ремонт, закупівлю спортивного інвентарю, обладнання для
практичних, лабораторних робіт [5, с. 42.], тобто не фінансуються ті статті витрат, які
суттєво впливають на якісний рівень освіти. Водночас, перекладання частини фінансових витрат на батьків, які впродовж десятків років своїм коштом підтримують
нормальне функціонування навчальних закладів, поглиблюватиме негативний вплив
на доступність освітніх послуг (як фізичну так і економічну), як наслідок не усі діти
зможуть отримати доступ до гарантованого законодавством належного рівня освіти.
1. Освіта Львівщини 2014. Статистичні показники розвитку / за заг. ред. О. Небожук. –
Львів, 2014. – 139 с.
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19/page.
3.
Бюджет
освіти
і
науки
2015:
що
прийняли
депутати
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/biudzhet-osvity-ta-nauky-2015-shcho-pryinialy-deputaty.
4. http://osvitportal.loda.gov.ua/upravlinnia-osvity-i-nauky-loda/novyny-guon/14431-osvitalvivshchyny-tsohorich-otrymaie-na-chvert-bilshe-finansuvannia-nizh-torik.
5. Дотримання права на освіту у Львівській області: рапорт з моніторингу. – Львів:
Астролябія, 2011. – 166 с. – с. 42.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
Ефективність функціонування національної економіки значною мірою залежить від рівня соціально-економічного розвитку її регіонів, які зазвичай відзначаються суттєвою галузевою, територіальною та функціональною диференціацією.
Саме цим обумовлюється необхідність розробки системи управління для кожного
окремого регіону країни. Вдосконалення та використання методології управління
соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі становлення України є необхідною й надзвичайно актуальною проблемою. Але, не менш важливою
проблемою є створення управлінських механізмів, які б забезпечували постійну
підтримку високого рівня ефективності функціонування регіональних соціальноекономічних систем. Таким чином, завдання підвищення ефективності управління
вимагає існування на регіональному рівні адекватного механізму регулювання
соціально-економічного розвитку.
Притаманні характеристики регіону, рівень його соціально-економічного
можливостей вноситимуть поділ в цілі та пріоритети регіонального розвитку, які
визначатимуться виконавчими гілками влади. Внаслідок цього виникає потреба в
поділі показників ефективності, яким притаманні нестаціонарність та стохастичність прояву та їх планового значення для різних регіонів країни [3]. Отже,
необхідним завданням є не лише забезпечення оцінки і підвищення ефективності
роботи виконавчих органів управління, але й створення децентралізованих
механізмів управління соціально-економічного розвитку регіону.
Формування державної політики регіонального розвитку країни має створюватись шляхом:
– визначення стратегії, в якій буде закладено орієнтовані цілі регіонального
розвитку країни
– вибору і опрацювання спектру дієвих, науково обґрунтованих принципів
регіонального розвитку;
– розробка завдань регіонального розвитку країни.
Для того, щоб управління соціально-економічним розвитком регіону було
позитивним і успішним потрібно удосконалювати механізми взаємодії органів
державної влади із недержавними інститутами, щодо забезпечення і впровадження
ефективної державної політики регіонального розвитку країни; удосконалювати
системи цільових механізмів стимулювання регіонального розвитку країни.
Оцінка результатів регіонального розвитку країни включає: основні показники соціально-економічного розвитку регіонів; порівняння комплексних оцінок
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розвитку регіонів; динаміку диспропорції між регіонами країни; виконання державних програм; оцінка та аналіз темпів просування до стратегічних орієнтирів.
Методологія дослідження проблеми управління соціально-економічним розвитком
полягає у застосуванні системного аналізу, STEP- і SWOT-аналізу, цільового
управління [1].
Територіальний аспект управління пов’язаний з вирішенням комплексу проблем, які торкаються інтересів багатьох галузей і всього населення регіону. Разом з
тим він обмежений кордонами підвідомчої місцевим органам управління території і
здійснюється в межах існуючих адміністративно – територіальних одиниць. Тобто,
регіон являє собою соціально-економічну систему, що і обумовлює необхідність
застосування системного аналізу. Системний аналіз – аналіз, за допомогою якого
можна розкрити взаємозв’язки і взаємодію всієї множини аспектів управління. Він
полягає в здійсненні ітерацій, що допомагають встановити основні шляхи для
поступового наближення до кінцевої мети та наступні особливості:
1. Діагностичний підхід, коли визначаються найбільш чутливі точки, які
формують розвиток системи і потребують першочергового розгляду. Методологічною основою діагностичного підходу є принцип “ведучої ланки”.
2. Використання економіко-математичних методів. Економіко-математичні моделі є важливим способом кількісного і якісного відображення явища. Їх використання передбачає чітке визначення і розподіл показників на кількісні і якісні.
3. Різнобічний облік досвіду та інтуїції дослідника, бо процес дослідження
управлінських проблем органічно поєднує формалізовані процедури з евристичним підходом та інтуїцією [3].
Ефективним методом оцінки соціально-економічного розвитку є проведення
стратегічного аналізу – аналіз конкурентоспроможності регіону по окремих
факторах у порівнянні з сусідніми регіонами. Головні результати повинні бути
сформовані відповідно до принципів SWOT-аналізу. Цей метод дає змогу виявити,
з одного боку, сильні й слабкі сторони в середині, а з іншої, визначити можливості
й загрози, що утримуються в зовнішньому середовищі. На наступному кроці
проводиться класифікація сильних і слабких сторін на ті, які найкраще реалізовані
з урахуванням наявних зовнішніх можливостей і ті, які мають потребу в зміцненні
й перестають бути сильними з урахуванням зовнішніх загроз.
Прикладом може бути оцінка соціально-економічної ситуації в Івано-Франківській області, яка виконана відповідно до принципів SWOT аналізу. В SWOT –
аналіз Івано-Франківської області включені тільки базові елементи економічного
комплексу області, тому він підлягає щорічному уточненню та деталізації [4].
Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін і
можливостей):
– Політичне та економічне зближення України та ЄС та пов’язане з цим
пожвавлення інвестиційного середовища зможуть активізувати процес
залучення зовнішніх інвестицій в економіку Івано-Франківщини, спираючись
на цілу низку сильних сторін регіону, таких як інвестиційна привабливість
(у порівнянні з іншими регіонами), наявність розвинутої промислової
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інфраструктури, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, наявність
природних ресурсів;
– Івано-Франківщина володіє значним туристичним та рекреаційним потенціалом, має збережені національні, релігійні, культурні традиції та автентичні
промисли. Значна частина області є екологічно чистою. Ці сильні сторони
можуть бути використані для подальшого розвиток екотуризму, зокрема
міжнародного;[2]
– Розвинута промислова інфраструктура Івано-Франківщини, у поєднанні з
кваліфікованими трудовими ресурсами зможе отримати додатковий поштовх
для розвитку завдяки покращенню бізнес-клімату в Україні. Ще одна сильна
сторона регіону, яка може виграти від покращення бізнес-клімату – наявність
в регіоні відновлювальних та альтернативних джерел енергії. Наявність
сировинної бази відходів аграрного сектору може бути використана для
створення потужностей з переробки та перетворення їх в енергію;
– Близьке розташування Івано-Франківщини до кордонів ЄС у поєднанні з
високим рівнем самоорганізації населення є порівняльною перевагою регіону
в умовах прогнозованої активізації транскордонного співробітництва;
– Частина мешканців регіону працює за його межами, що в сучасних умовах
є не тільки джерелом забезпечення потреб значної кількості сімей, але й
інвестиційним ресурсом для малого бізнесу. Але поряд з цим, такий стан
справ також спричиняє ряд соціальних проблем і труднощів.
Виклики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей):
– Пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку області сприятиме зменшенню впливу таких слабких сторін регіону, як низька диверсифікація промисловості, низький рівень
впровадження інновацій, технологічна відсталість промисловості, в т.ч.
висока енергоємність, а також зменшити відтік трудових ресурсів за межі
області та збільшити рівень зайнятості;
– Процес децентралізації влади, проведення адмінреформи прогнозовано
призведе до зростання бюджетної самостійності громад та зможе зменшити
такі слабкі сторони області, як недостатній розвиток дорожньої, інженерної
інфраструктури, високий ступінь зносу житлово-комунального господарства, недостатній рівень протипаводкового захисту, недостатність забезпечення якісною питною водою окремих територій та незадовільний стан
поводження з відходами;
– Покращення бізнес-клімату в Україні прогнозовано призведе до розвитку
малого та середнього бізнесу в регіоні та пов’язаного з цим створення нових
робочих місць та зупинки відтоку працездатного населення за межі області;
Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз):
– Низька диверсифікація регіональної промисловості та висока залежність
від газу створює ризик зупинки окремих підприємств в умовах послаблення експортно-імпортних відносин з країнами Митного Союзу та надмірну
залежність України від імпортного газу;
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– Висока трудова міграція населення, відтік інтелектуальних ресурсів за межі
області може призвести до браку трудових ресурсів. Додатковим фактором,
який прискорить цей процес, може стати впровадження безвізового режиму з
ЄС;
– Регіон має слаборозвинуте, дрібнотоварне агровиробництво, окремі види
агропродукції не відповідають стандартам ЄС. В умовах економічного
зближення з ЄС існує ризик занепаду ряду сільськогосподарських виробництв через низьку конкурентоспроможність і відсутність підтримки з боку
держави порівняно з європейськими виробниками;
– Виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, зсуви, селі,
ерозії) та техногенного характеру є значним потенційним ризиком, враховуючи недостатній рівень протипаводкового захисту та незадовільний
екологічний стан окремих територій.
Отже, ефективними напрямами державної регіональної політики є використання методів управління соціально-економічним розвитком регіонів і забезпечення його ефективності, що передбачає розробку стратегій розвитку; систематичне
проведення моніторингу розвитку регіонів, для виявлення проблем, що стримують
розвиток територій. Таким чином, підводячи підсумки, можна стверджувати, що
стратегічне управління полягає в обґрунтуванні й виробленні стратегії розвитку
регіональної соціально-економічної системи, визначенні її кількісних характеристик і управлінні процесом її реалізації. Загальною метою розвитку господарства
кожного регіону є підвищення життєвого рівня населення. Це основний принцип,
на якому базується нова стратегія економічних перетворень у регіоні на відміну
від галузевого й відомчого, що домінували в минулому. Економічною основою
соціальних пріоритетів стратегії регіонального розвитку є зацікавленість регіонів у
підвищенні ефективності виробництва й вирішенні на цій основі соціальних і
інших проблем [3].
1. Мазур А.Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія,
практика / А.Г. Мазур. – Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2003. – 408 с.
2. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. – СПб.:
Питер, 2001.
3. Козловський С.В. Стратегічний аналіз розвитку регіональних економічних систем / С.В.
Козловський // Електронне фахове видання „Ефективна економіка”: [Електронний ресурс], №
4, 2010. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=178.
4. Офіційний сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації:
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.if.gov.ua.
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Тимечко І.Р.
к.е.н., старший науковий співробітник
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
ІНДИКАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
Сьогодні не викликає сумніву, що транскордонне співробітництво є одним з
важливих стратегічних напрямів розвитку прикордонних регіонів, який створює
додаткові можливості для вирішення проблемних питань щодо умов життєдіяльності прикордонних регіонів та інтенсифікації інтеграційних процесів Україна-ЄС
у регіональному вимірі. Тим паче, що з країнами ЄС (Польща, Словаччина,
Угорщина, Румунія) межують 5 прикордонних регіонів України (Чернівецька,
Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Волинська області).
Індикація транскордонного співробітництва:
1. Угода про транскордонне співробітництво регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва. Найбільше таких угод
укладено у Закарпатській та Одеській областях – по 7 угод. Інформація щодо
виконання угод про транскордонне співробітництво та про їх результати надається
центральними органами виконавчої влади України.
2. Транскордонне співробітництво як стратегічний пріоритет розвитку
прикордонного регіону визначено в Стратегіях регіонального розвитку 4 прикордонних областей (Львівська, Волинська, Закарпатська та Чернівецька), водночас є
прикордонні регіони (Донецька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська та
Харківська області), які не надають значенню транскордонному співробітництву
як чиннику регіонального розвитку.
3. Для активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного
та культурного розвитку суб’єктів транскордонного співробітництва затверджують регіональні програми щодо розвитку транскордонного співробітництва.
Тільки в третині прикордонних регіонів України затверджено регіональні програми щодо розвитку транскордонного співробітництва (Волинська, Закарпатська,
Львівська, Луганська, Рівненська та Харківська області).
4. Формування та реалізація спільних транскордонних стратегій транскордонного співробітництва сприяє зменшенню диспропорцій соціально-економічного розвитку в транскордонному просторі та поступовому зближенню параметрів
суміжних прикордонних регіонів сусідніх країн, яке відбувається в процесі
запозичення, відтворення чи формування спільних методів, способів, інструментів
підвищення конкурентоспроможності. Нині розроблено Стратегію транскордонного співробітництва Люблінського воєводства (Польща), Львівської, Волинської
(Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-2020 рр., де ключовим
завданням є підвищення рівня життя мешканців прикордоння шляхом ефективного втілення положень документа.
5. Транскордонне співробітництво здійснюється в межах єврорегіонів. Більшість єврорегіонів на кордонах України та сусідніх з нею держав функціонують як
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структурні підрозділи обласних державних адміністрацій. Порівняно з єврорегіонами за участі прикордонних регіонів України, єврорегіони ЄС переважно сформовані та функціонують на рівні територіальних громад.
В Україні спостерігається незначний вплив єврорегіонів на активізацію
транскордонного співробітництва, що зумовлено організаційним аспектом їх формування та розвитку. І досі єврорегіони не стали організаційно-фінансовою
платформою координації транскордонного співробітництва. У березні 2015 р. у
планах заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною [1] передбачено розроблення проекту закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Протоколу № 3 до Європейської
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва»,
що підвищить конкурентоспроможність єврорегіонів.
6. Програми ЄС значно переважають за кількістю та обсягом фінансування
серед інших програм міжнародної технічної допомоги, які прямо або опосередковано стосуються транскордонного співробітництва. Так, найактивнішими
щодо фінансування питань транскордонного співробітництва в Україні можна
назвати програми в рамках «Європейського інструменту сусідства та партнерства
(ЄІСП)», а також Програми ініціативи «Східне партнерство» та «Підтримки
політики регіонального розвитку України».
Однією з вимог більшості Програм є співфінансування проектів. Так, Львівська обласна рада затвердила Порядок співфінансування проектів міжнародної
технічної допомоги з обласного бюджету (18 березня 2014 р.), що містить процедури та механізми реалізації та фінансування з обласного бюджету проектів
міжнародної технічної допомоги.
Важливо також зазначити, що з 50 польсько-українських проектів, які реалізується у Львівській області, в 11 проектах «лідерами» є українські організації
(20%), 27 проектів реалізуються державними структурами (54%), 17 проектів –
органами місцевого самоврядування (34%), 11 проектів – НУО (20%), 5 проектів –
ВНЗ (10%) [2]. Загальна вартість проектів транскордонного співробітництва
(Програма ЄІСП), які реалізуються на цей час у Львівській області, становить
понад 70 млн євро, у тому числі кошти для української сторони орієнтовно –
35 млн євро.
Значна увага в контексті розвитку транскордонного співробітництва приділяється розвитку прикордонної та митної інфраструктури, відкриттю нових і
реконструкції діючих пунктів пропуску, вдосконаленню режиму їх роботи та доведенню до відповідних вимог міжнародних стандартів. Сьогодні, наприклад, не
дотримано європейські стандарти щодо забезпечення відстані між пунктами пропуску в межах 20 км. Хоча, враховуючи розбудову прикордонної інфраструктури, упродовж 2013-2014 рр. на українсько-польському кордоні відкрито два міжнародних
пункти пропуску через кордон з механізмом спільного догляду на польській стороні.
Водночас ефективною формою спрощення перетину кордону для мешканців
прикордонної зони Україна-ЄС проявився місцевий прикордонний рух, який діє
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згідно з міждержавними угодами України з сусідніми країнами-членами ЄС. Усе
ще залишається актуальною проблема підвищення рівня доступності до державного кордону та покращення процедур перетину кордону. Нерівномірності соціально-економічного розвитку суміжних прикордонних регіонів у транскордонному просторі та запровадження взаємних спрощень при перетині кордону
мешканцями прикордонних територій України сприяють активізації неформальної
взаємодії в транскордонному просторі.
1. План заходів з імплементації угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки від 17 вересня 2014 р. № 847-р
[Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80.
2. Проект «Аналіз політики транскордонного співробітництва у Львівській області» /
ГО «Європейський діалог» – 20.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dialog.lviv.ua/analiz-polityky-transkordonnoho-spivrobitnytstva-u-lvivskij-oblasti/
3. Інфраструктура забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні :
монографія / відп. ред. Н. А. Мікула. – Львів : Інститут регіональних досліджень
Національної академії наук України, 2013. – 202 с.

Ткач С.М.
ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього НАН України»
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РИЗИКІВ
НА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ
У сучасних нестабільних умовах господарювання вітчизняна економіка
потребує додаткового залучення інвестицій, які б забезпечили її поступ. Однак динамізм змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі регіонів України супроводжується підвищеною ризикованістю і, відповідно, зниженням інвестиційної привабливості. За таких умов виникає потреба у дослідженні впливу ризиків на розвиток
інвестиційної діяльності в регіонах задля пошуків шляхів їх зниження.
В Україні сумарно за 2002-2013 рр. освоєно 1966 млрд. грн. капітальних
інвестицій [2]. У цей період спостерігалася стабільна динаміка зростання капітальних інвестицій, залучених в економіку, за винятком кризових 2009 і 2013 рр.
Інвестування регіонів України характеризується значною асиметричністю: розрив
між регіоном, в який залучено найбільші обсяги капітальних інвестицій (Донецька
область), і регіоном, який був аутсайдером за цим показником (Чернівецька
область), становив 9,4 раза.
У січні-вересні 2014 року в Україні продовжився низхідний тренд інвестування економіки – відносний спад капітальних інвестицій, порівняно з аналогічним
періодом 2013-го, становив 23% [2]. У розрізі регіонів найбільше скорочення
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інвестицій за цей період було в Луганській (51,2%), Донецькій (49,2%) і Одеській
(44,7%) областях, що обумовлено напруженою політичною ситуацією у цих
регіонах. З огляду на це інвестори у січні-вересні 2014 року більш активними були
в західній частині України. Так, в Івано-Франківській і Хмельницькій областях, на
відміну від інших регіонів, обсяги інвестування зросли (на 26,9% і 10,0%
відповідно), а у Волинській, Закарпатській і Львівській областях падіння капітальних інвестицій було відносно незначним (2,8%, 5,0% і 5,7% відповідно).
На основі узагальнення результатів досліджень міжнародних організацій
(Всесвітнього економічного форуму, Herіtage Foundatіon, Групи організацій Світового банку, Maplecroft та інших) і власних досліджень [5] виявлено, що найбільшу
небезпеку для розвитку інвестиційної діяльності в регіонах України в останні роки
становили зовнішні ризики екологічної, соціальної та економічної сфер
(глобальний рівень), ризики політичної, економічної, соціальної та інформаційної
сфер (міжнародний регіональний рівень), ризики політичної, адміністративноправової та економічної сфер (національний рівень). Зокрема, згідно з останніми
результатами дослідження Європейської Бізнес Асоціації впродовж 2014 року
інвестиційна привабливість України тенденційно погіршувалася, попри те, що,
порівняно з 2012-2013 рр., вона була кращою [1]. На думку експертів, найбільшими ризиками в Україні у IV кварталі 2014 року були незадовільна політика
Національного банку України і, відповідно, дефляція гривні (27% експертів),
відсутність економічних реформ (17%), війна на Донбасі (16%), непрозорість дій
Уряду (14%) і корупція (10%). Натомість такі ризики як адміністративний тиск і
правова нестабільність, які у попередніх роках займали вагоме місце, у нинішніх
умовах є незначними, порівняно з наведеними вище ризиками.
У розрізі регіонів України у 2014 році під впливом ризиків відбулася зміна
лідерів за рівнем інвестиційної привабливості. Так, Львівська та Івано-Франківська
області очолили рейтинг інвестиційної привабливості регіонів 2014 року, тоді як
лідери 2013-го, Харківська і Донецька області, опустилися на 8 і 19 пп. відповідно [3].
Ураховуючи, що Львівська область є однією з найбільш інвестиційно
привабливих регіонів в Україні, на її прикладі здійснено дослідження внутрішніх
регіональних ризиків інвестиційної діяльності у розрізі п’яти ключових сфер
прояву ризиків (економічної, соціальної, криміногенної, технічної і екологічної)
[4]. Установлено, що динаміка інтегральних індексів соціальних, економічних,
екологічних і криміногенних ризиків впродовж 2000-2013 рр. була нестабільною,
однак 2013 року, порівняно з 2000-м, відбулося зниження їхнього рівня, відповідно, на 63, 52, 42 і 35%.
Установлено, що загрозливими для розвитку інвестиційної діяльності у Львівській області залишилися такі внутрішні ризики: в економічній сфері – низька
платоспроможність підприємств (коефіцієнт загальної ліквідності 2013 року становив 1,13), фінансова залежність підприємств від зовнішніх джерел фінансування
(коефіцієнт фінансової незалежності – 41,7), незадовільне співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованостей підприємств (1,23), переважання імпорту товарів
та послуг над їхнім експортом (в 1,8 раза); у соціальній сфері – депопуляція
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населення (кількість померлих переважає кількість народжених на 7,2%), висока
інтенсивність міграції населення, у т. ч. висококваліфікованих працівників;
в екологічній сфері – великі обсяги шкідливих викидів у повітря в розрахунку на
одне підприємство (291,1 т) і об’єми брудних стічних вод (46,2 млн м3). На відміну
від інших видів ризиків інвестиційної діяльності, технічні ризики за 2000-2013 рр.
зросли на 69,1%, досягнувши високого рівня, причиною чому стали надмірна
зношеність основних засобів (66,3%) і фондомісткість (2,9), повільний розвиток
інноваційної діяльності підприємств (питома вага інноваційної продукції у ВРП
становила 1,4%).
Виявлено, що з 2002 року внутрішні ризики інвестиційної діяльності у
Львівській області були на середньому рівні і 2013 року проти 2000-го відбулося їх
зниження на 26%, що вказує на поліпшення інвестиційного клімату. Зважаючи на
сучасні тенденції розвитку і результати дослідження [4], установлено, що
незадовільний рівень інвестиційного забезпечення економіки регіону (частка
капітальних інвестицій у ВРП становила 15−18% у 2012-2013 рр.) більшою мірою
зумовлений впливом зовнішніх ризиків інвестиційної діяльності, а не внутрішніх.
Таким чином, на основі результатів дослідження встановлено, що в останні
роки різко зросли зовнішні ризики інвестиційної діяльності в регіоні, що істотно
вплинули на уповільнення інвестиційних процесів, відтік капіталу з регіонів. На
їхньому фоні внутрішні регіональні ризики чинять менший вплив на розвиток
інвестиційної діяльності. З огляну на це виникає потреба в удосконаленні
механізму управління ризиками як на державному, так і на регіональному рівні,
розроблені дієвих превентивних і корективних заходів щодо зниження ризиків
інвестиційної діяльності в регіонах.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ:
СУТНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТИ
Економічний та соціальний розвиток регіонів становить пріоритетну задачу
державного управління. Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи
України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесу ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у
розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному
забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків
органів влади з місцевими потребами і уподобаннями [4, с. 127].
Соціально-економічний розвиток регіонів потребує інноваційно-інвестиційних вкладень, оскільки не достатня кількість джерел фінансування уповільнює
впровадження стратегічних програм. Як показує досвід, інноваційний потенціал
містить невикористані, приховані можливості накопичених ресурсів, котрі можуть
бути задіяні для досягнення цілей економічних суб’єктів. Фундаментом стратегії
розвитку є система забезпечення та фінансування місцевих бюджетів, основною
часткою якої є податкові надходження. Як нестача, так і надлишок податкових
надходжень до місцевих бюджетів є результатом соціально-економічного розвитку
регіону, що зумовлює актуальність досліджень.
Соціально-економічний розвиток регіону передбачає взаємопов’язаний функціональний розвиток і його складових з урахуванням оптимального використання
його потенціалу, що дає змогу забезпечити досягнення поставлених державних і
регіональних цілей. Поточний стан соціально-економічного розвитку регіонів
характеризується за 48 показниками. При формуванні системи показників впливу
на рівень соціально-економічного розвитку регіону необхідно керуватись не їх
кількістю та значенням, а узгодженістю, коректністю та ієрархічністю [5, с. 128].
В Україні на відміну від європейських держав ще не сформовано механізм та
не знайдено інструменти ефективної регіональної політики, які б давали змогу в
досить короткі історичні терміни наблизити соціально-економічний розвиток
регіонів і забезпечити єдність Української держави на основі не уніфікації, а
акцентування та використання природних, історичних, ментальних особливостей
регіонів в інтересах всього народу, всієї держави.
Важливим напрямком регіональної політики, спрямованої на сталий розвиток, є формування кластерів зростання економіки. Кластерний підхід до організації регіональної економіки у багатьох країнах світу став частиною державною
політики з підвищення конкурентоспроможності регіонів. Кластерні структури
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розрізняються за такими ознаками: галузевою спрямованістю; моделлю розвитку;
масштабністю; спрямованістю на ринки збуту; моделлю побудови та функціонування [6, с. 72-73].
У сучасних умовах глибоких ринкових перетворень управління територіальним розвитком стає ключовою ланкою механізму державного управління, що
формується під впливом багатьох факторів, певна сукупність яких створює
підвалини його теоретичних засад для посилення регіональних і місцевих впливів.
Роль держави щодо забезпечення розвитку регіонів у сучасному світі не обмежується лише регуляторними функціями. Головною метою державного управління
регіональним розвитком стає забезпечення економічної на соціальної стабільності,
захист вітчизняних виробників на світових ринках, гармонізація майнових
відносин, демократизація управління, транзит держави в європейській та євроатлантичній структурі [1, с. 33].
Постійне зростання невизначеності і динамічності середовища істотно підвищує рівень вимог до систем моніторингу і стимулювання соціально-економічного
розвитку регіону. В умовах сьогодення оцінювання ефективності стимулювання
соціально-економічного розвитку в регіонах або відсутні, або не досконалі. Щодо
фінансової спроможності соціально-економічного розвитку існує три підходи. Це
визначення фінансової достатності, фінансової дієздатності та фінансової стійкості
регіону. Такий аналіз дасть можливість розглядати фінансову здатність розвитку
як достатність фінансового потенціалу, результативність використання фінансових
ресурсів і як фінансову можливість самостійно забезпечити соціально-економічний розвиток регіону [3, с. 57-58].
Стратегія динамічного та гармонійного соціально-економічного розвитку
регіонів вимагає локаційної ініціативи, креативної праці, створення та використання фінансового потенціалу у регіоні та державної підтримки. При цьому
домінантою стратегічного розвитку регіонів має стати інноваційно-інвестиційна
модель ат підвищення фінансової спроможності регіонів інвестувати прискорення
цього розвитку. А це вимагає продовження реформування бюджетної та податкової політики держави. Для розв’язання проблем регіонального розвитку основною
метою державної регіональної політики має стати налагодження нових взаємовідносин між центром та регіоном з метою ефективного розподілу наявних
фінансових ресурсів [2, с. 203].
Державний фінансовий контроль є важливим чинником посилення дієвості
бюджетно-податкової політики щодо забезпечення соціально-економічного розвитку
регіонів. Для підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю необхідно удосконалювати вітчизняне законодавство відповідно до європейських стандартів, здійснювати ретельний підбір високо кваліфікованих кадрів до
служб, які реалізовують функцію контролю, підвищувати значимість фінансового
контролю на всіх етапах здійснення заходів, що направлені на пожвавлення розвитку
в регіонах, з посиленням уваги до контролю ефективності.
Управління сталим розвитком регіонів повинно базуватися на обґрунтованому прогнозі майбутнього. Наростаюча нестабільність і не визначеність
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соціально-економічного середовища регіону визначає необхідність розрахунку
можливих варіантів сценаріїв його майбутнього.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ АВТОМОБІЛЯМИ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Автомобільний транспорт є невід’ємною та важливою галуззю національного
господарства, рівень розвитку якої в значній мірі визначає тенденції функціонування багатьох видів економічної діяльності в державі, зокрема, промисловості,
сільського господарства, будівництва, торгівлі, туризму тощо.
Проте, як і будь-яка інша галузь національної економіки, автомобільний
транспорт має регіональні особливості розвитку в ретроспективному діапазоні,
що, в першу чергу, отримує відображення в динаміці наявності та структури парку
автомобілів (у т.ч. вантажних і легкових автомобілів та пасажирських автобусів).
Зазначене вказує на актуальність здійснення ретроспективного дослідження
забезпеченості автомобілями регіонів України.
Базуючись на статистичних даних Державної служби статистики України [1,
С. 138, 140, 142; 2, С. 140, 142, 144; 3, С. 142, 143, 145], частково згрупованих
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автором у табл. 1, можна зробити наступні висновки щодо змін наявності та
структури парку автомобілів у регіонах в період 2003-2012 рр.
Таблиця 1
Наявність автомобілів у регіонах України в період 2003-2012 рр.
Регіони
Україна
Автономна
Республіка Крим

Наявний парк автомобілів за роками, тис. од.
2003 2004 2005 2006
2007
2008 2009
2010 2011 2012
5540,5 5441,0 5557,6 5756,4 5859,0 6148,5 6647,4 6815,1 7132,9 7150,4
268,8

278,1

274,2

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

203,1
107,6
415,3
546,7
138,7
126,3
304,4
135,7
228,8
147,1
265,2
217,6
117,1
268,9
217,7
102,9
130,8
108,7
339,8
140,7
146,5
178,7
112,3
112,7

207,1
111,2
430,7
549,1
125,3
129,1
326,8
147,2
138,9
121,7
237,7
230,1
114,5
252,8
175,4
121,9
119,5
108,9
375,0
142,8
117,4
177,8
100,8
92,1

180,9
104,6
393,9
538,8
145,3
141,8
335,2
146,4
251,7
108,0
295,5
245,8
117,6
250,7
191,7
115,6
122,7
98,7
372,6
142,4
112,6
177,3
99,1
98,4

Київ
Севастополь

407,6
50,8

446,0
63,3

462,8
33,3

275,0 258,7
області
196,9 208,2
99,9
116,3
435,7 435,1
539,5 560,7
144,1 153,1
154,2 158,8
342,3 336,8
154,7 156,4
267,7 233,4
105,3 107,5
300,8 312,0
247,9 261,6
118,2 119,7
228,3 212,4
212,0 229,6
120,0 109,1
126,4 120,6
99,1
102,4
379,1 379,9
147,2 147,3
120,5 136,8
170,7 178,9
101,7 101,9
103,1 104,5
міста
504,6 556,1
61,5
60,1

258,5

271,4

290,4

320,2

302,2

220,3
117,5
481,8
513,4
163,4
162,4
332,2
165,0
296,0
124,6
321,0
265,5
126,6
257,8
250,0
117,9
122,9
109,8
372,7
154,1
143,9
182,6
100,4
108,1

201,1
131,1
516,3
617,6
177,2
182,0
331,7
191,4
311,2
129,1
343,4
282,5
139,9
288,1
264,3
124,3
133,3
126,8
396,0
164,3
157,0
190,2
103,9
118,3

216,9
132,6
556,5
628,9
180,6
205,8
326,6
148,7
328,4
132,6
355,8
284,8
152,1
290,3
214,1
119,1
149,0
135,3
405,1
168,6
161,4
191,9
111,8
120,9

217,6
134,7
549,0
650,6
185,7
193,2
330,1
164,0
415,9
133,5
346,1
289,1
171,6
380,1
235,1
124,1
143,8
142,7
413,0
168,7
170,0
198,3
117,2
123,5

249,4
147,5
614,8
568,4
162,3
165,8
318,9
167,2
392,6
152,7
357,1
295,8
264,8
471,6
168,1
147,0
112,7
139,4
418,0
158,5
219,0
135,5
145,8
127,3

621,6
58,5

690,8
64,2

735,5
71,4

742,8
72,3

688,1
59,9

У всі з досліджуваних років найвагомішу частину парку автомобільного
транспорту України складали легкові автомобілі (90,71-92,23%). Частка вантажних
автомобілів сягала в обраний період 4,90-6,65% загальнодержавного автопарку.
Відповідно, парк пасажирських автобусів у 2003-2012 рр. складав 2,52-3,02% усіх
автомобілів в Україні.
Найвищим рівнем забезпеченості автомобілями (станом на початок 2013 р.)
характеризувалися м. Київ (9,62% сукупного парку автомобільного транспорту) і
такі регіони України як Дніпропетровська (8,60%), Донецька (7,95%), Одеська
(6,60%), Харківська (5,85%) та Київська (5,49%) області.
У тому числі найбільш забезпеченими вантажними автомобілями у обраний
рік були такі регіони України як Донецька (9,05%), Дніпропетровська (6,72%),
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Луганська (6,04%) та Київська (6,02%) області, а також м. Київ (5,27%). Найвищим
рівнем забезпеченості легковими автомобілями характеризувалися м. Київ
(10,02%), Дніпропетровська (8,70%), Донецька (7,86%), Одеська (6,74%), Харківська (6,00%) та Київська (5,43%) області. Переважна частка загальнодержавного
парку пасажирських автобусів була зосереджена в таких регіонах України як
Дніпропетровська (9,59%), Донецька (8,48%), Київська (6,49%) області, м. Києві
(6,21%), Луганській (5,65%) і Одеській (5,54%) областях.
За досліджуваний період відбулося зростання кількості автомобілів в Україні
на 29,06%. При цьому парк вантажних автомобілів збільшився на 56,69%,
легкових автомобілів − на 27,50%, пасажирських автобусів − на 28,67%.
Найбільш разючі зміни наявного парку автомобільного транспорту мали
місце в таких регіонах України як Миколаївська (зростання на 126,13%), Одеська
(зростання на 75,38%) та Київська (зростання на 71,59%) області та м. Києві
(зростання на 68,82%); наявного парку вантажних автомобілів − в таких регіонах
як Миколаївська (зростання на 165,67%), Луганська (зростання на 157,01%),
Закарпатська (зростання на 155,36%), Дніпропетровська (зростання на 140,94%),
Одеська (зростання на 121,78%), Волинська (зростання на 113,25%), Хмельницька
(зростання на 94,94%) та Івано-Франківська (зростання на 93,59%) області; наявного
парку легкових автомобілів − в таких регіонах як Миколаївська (зростання на
124,55%), Одеська (зростання на 74,08%), Київська (зростання на 70,53%) області та
м. Києві (зростання на 68,80%); наявного парку пасажирських автобусів − в мм.
Севастополі та Києві (зростання на 185,71% і 111,32% відповідно), Миколаївській і
Київській областях (зростання на 102,44% і 91,80% відповідно).
Як бачимо, в обраний для дослідження ретроспективний проміжок часу в
переважній більшості регіонів України відбулося нарощування парку автомобільного транспорту, що є позитивною тенденцією, яка вказує на покращення
соціально-економічного клімату в державі. Виняток становлять такі регіони
України як Черкаська, Полтавська та Сумська області, де відбулося загальне
зменшення кількості автомобілів на 24,17%, 22,78% і 13,84% відповідно. При
цьому зменшення парку вантажних автомобілів не відбулося в жодному з регіонів
України, а зменшення парку легкових автомобілів мало місце в Черкаській (на
25,96%), Полтавській (на 25,40%) та Сумській (на 16,20%) областях; зменшення
парку пасажирських автобусів − в Івано-Франківській (на 13,16%), Сумській (на
10,53%), Вінницькій (на 9,38%), Херсонській (на 2,63%) та Черкаській (на 2,50%)
областях.
1. Транспорт і зв'язок України у 2010 році: статистичний збірник / За редакцією
Н.С. Власенко. − К.: Державна служба статистики України, 2011. − 267 с.
2. Транспорт і зв'язок України у 2011 році: статистичний збірник / За редакцією
Н.С. Власенко. − К.: Державна служба статистики України, 2012. − 273 с.
3. Транспорт і зв'язок України у 2012 році: статистичний збірник / Відп. за вип.
І.В. Калачова. − К.: Державна служба статистики України, 2013. − 269 с.
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МІЖБЮДЖЕТНІ РОЗРАХУНКИ – ЯК ОСНОВА ВИРІВНЮВАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
Місцевий бюджет є основним важелем фінансової політики на рівні відповідної адміністративно-територіальної одиниці. В сучасних умовах особливого
значення набуває нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення
процесу складання (проектування) місцевих бюджетів.
На сьогоднішній день систему міжбюджетного регулювання не можна визнати ані ефективною, ані раціональною. Підставою для такого висновку є те, що
значна частина місцевих бюджетів (в тому числі бюджети регіонів з порівняно
високим соціально-економічним потенціалом) є дотаційними.
У таких умовах актуальною і значущою з точки зору підтримки нормального
функціонування бюджетних відносин є проблема проектування міжбюджетних
потоків (міжбюджетних трансфертів).
Актуальність даної теми полягає в тому, що в період трансформаційних соціально-економічних змін у країні постає гостра проблема та необхідність
стабільної бюджетної системи і належним чином сформованих інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Особливого значення набуває питання самодостатності бюджетів різних рівнів та вдосконалення взаємовідносин між ними на
законодавчому та виконавчому рівнях.
В Україні проблема формування міжбюджетних відносин та вибору їх
оптимальної моделі виникла разом із проголошенням незалежності, становленням
інституту місцевого самоврядування та побудовою нової системи органів
державної влади [1].
Сьогодні Україна знаходиться на стадії трансформації національної економіки. Відбувається демократизація суспільного життя, що спричиняє перенесення
досить значного обсягу витрат, що здійснюються державою, на рівень адміністративно – територіальних одиниць. Місцеві бюджети являються вирішальним фактором розвитку регіону і є фінансовою базою органів місцевого самоврядування.
Самостійність та незалежність органів місцевого самоврядування є однією з досить важливих передумов розвитку демократичної держави. Самостійність
місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній
основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати
напрями використання коштів місцевих бюджетів. У сучасних умовах модель
відносин "регіони-центр" в Україні відповідає всім ознакам централізованої моделі. Органи місцевого самоврядування досі не мають ні чітко визначених
обов'язків, ні достатньої фінансової бази. Місцеві органи влади займаються
переважно виконанням делегованих державою повноважень, а не питаннями
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місцевого значення. Фінансування місцевих бюджетів через систему міжбюджетних трансфертів не спонукає їх до збільшення надходжень від власних та закріплених вихідних джерел [2].
Слід зазначити, що першими кроками щодо вирішення цього питання стало
ухвалення 21 червня 2001 року Бюджетного кодексу України, який визначив
принципи бюджетної системи, бюджетного процесу та міжбюджетних відносин,
закріпив за місцевими бюджетами власні джерела надходжень. Дана подія
законодавчо закріпила якісно нові правила формування місцевих бюджетів та
відповідних відносин між органами місцевої влади та центром [3].
Із запровадженням Бюджетного кодексу в Україні трансферти стали основним методом бюджетного регулювання. Такі зміни відповідають досвіду зарубіжних країн, який свідчить, що в останні роки спостерігається стала тенденція до
зростання ролі бюджетних трансфертів, підтвердженням якої є збільшення їх
питомої ваги у сукупних доходах місцевих бюджетів. Загальна сума коштів,
перерахованих у вигляді міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету у
місцеві у 2011 році становила 87010,2 млн грн., причому частка дотацій становила
53,3 %, а субвенцій – 46,7 % Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що
надавався із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам, у 2012 році
становив 101214,6 млн грн., що на 19,7 % більше порівняно з 2011 роком. На
субвенції та додаткові дотації у 2012 році було перераховано 74179,0 млн грн., що
на 43,6 відсотка, або на 22539,7 млн грн більше ніж у 2011 році. На субвенції та
додаткові дотації у січні-жовтні 2013 року було перераховано 46187,0 млн грн, а в
січні-червні 2014 року – 62493,4 млн грн [4].
Варто зазначити, що процес децентралізації місцевих бюджетів, який в
Україні починає набирати досить великих обертів, призвів до певних позитивних
зрушень у процесі формування підвищення фінансової незалежності та стійкості
місцевих бюджетів, а саме Верховна Рада ухвалила Закон Про бюджетну децентралізацію. Як зазначається у законопроекті, Рада має намір залишити у віданні
місцевих бюджетів (міста обласного значення та районні бюджети) – 60% від
податку на доходи фізичних осіб, а у веденні обласних бюджетів -15% [5].
Крім того, документом пропонується ввести в числі трансфертів з держбюджету до місцевих бюджетів освітню субвенцію, медичну субвенцію, субвенцію на підготовку робітничих спеціальностей, субвенцію на проекти з ліквідації
підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і змісту водовідвідних
комплексів на умовах спільного фінансування (50%) і виключити з переліку
субвенцію на будівництво та ремонт вулиць і доріг комунального значення, що на
нашу думку є одним з пріоритетних напрямів, які спрямовані на результативність
регіональної соціально – економічної політики, і як результатом якої є збільшення
надходжень до місцевого бюджету.
Підсумовуючи вище сказане, приходимо до висновку, що на сьогоднішній
день система міжбюджетних відносин є ані ефективною, ані раціональною.
Підставою для такого висновку є те, що більша частина місцевих бюджетів є
дотаційна. Таким чином система міжбюджетних трансфертів має враховувати
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наявні відмінності у фінансових потребах територій, створювати важелі стимулювання для підвищення ступеня використання місцевими органами власного
дохідного потенціалу.
1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 року № 2592-VІ / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http:/ /zakon4. rada. gov.ua/ laws/ show/ 2456 -17.
2. Н.В. Вишнівська Сучасні питання реформування міжбюджетних відносин в Україні //
Сучасні питання економіки і права : зб. наук. пр./ Міжнар. ун-т бізнесу і права, Київ.
міжнар. ун-т ; редкол.: І. І. Павленко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : КиМУ, 2014.
3. Кузьменко О.А. Значення оптимізації міжбюджетних відносин для держави та
регіонів (організаційно-правовий аспект) / О.А.Кузьменко // – Форум права. – 2009. – №1 –
с. 281 – 287
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09koaopa.pdf.
4. Офіційний сайт Державної Казначейської служби України. Звіт про виконання
державного бюджету за 2011 – 2013 рр., січень-червень 2014 року. [Електронний ресурс].–
Режим доступу: http:// www. treasury. gov. Ua / main /uk/doccatalog/ list?currDir=227609.
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[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
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Національний університет «Львівська політехніка»
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
РИНКОВИМИ РИЗИКАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасне ринкове середовище функціонування вітчизняних підприємств характеризується високим рівнем невизначеності, малопрогнозованості та ризикованості у
різних його сферах. На фоні соціально-економічної нестабільності в державі умови
діяльності суб’єктів господарювання вкрай ускладнюються, що зумовлено виникненням різноманітних несприятливих кризових явищ у зовнішньому середовищі.
Насамперед, мова йде про негативні тенденції у розвитку кон’юнктури ринку, зокрема непомірне зростання рівня інфляції в країні, падіння купівельного попиту, високий рівень волатильності національної валюти, тощо. Таким чином, на сучасному
етапі особливо нагальним і важливим завданням для вітчизняних підприємств є
адекватне ідентифікування та ефективне управління різноманітними ринковими
ризиками, які виникають у середовищі їх функціонування.
Результати аналізування літературних джерел [1-6] свідчать про те, що на
сьогодні не сформульовано уніфікованого трактування поняття «ринковий ризик».
Щодо визначення загальної категорії «ризик», то під ним розуміють ймовірність
виникнення втрат, недоотримання прибутків, небажаного розвитку середовища
функціонування, відхилення від встановлених цілей [1]. Тоді як ринковий ризик
пов'язаний з невизначеністю коливань ринкової кон’юнктури (ціновими, процентними, валютними ризиками) та чутливістю до цих коливань певних об’єктів
(наприклад, активів) [2].
На підставі вивчення літератури [1-6] можна стверджувати, що ринковий
ризик – це ймовірність виникнення втрат та інших негативних факторів у діяльності підприємства внаслідок несприятливих змін кон’юнктури ринку.
Ринковий ризик, що притаманний окремому підприємству, спричинений
процесами, які відбуваються у ринковому середовищі в цілому. Найбільш вагомий
вплив на виникнення ринкового ризику чинять: кон’юнктура ринку, конкуренція,
коливання цін, інфляція, розвиненість та ефективність збутових каналів, маркетингова діяльність підприємств тощо [3].
Ринкові ризики є частиною фінансових ризиків та з'являються у сфері
економічної діяльності підприємства, прямо пов'язані з формуванням його доходів
та характеризуються можливими економічними втратами суб’єкта господарювання. Таким чином, ринковий ризик як економічна категорія займає важливе
місце в системі економічних категорій, які пов'язані із функціонуванням суб’єктів
господарської діяльності.
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Виникнення ринкового ризику може бути спричинене низьким операційним
рівнем рентабельності основного бізнесу, внаслідок чого звужуються можливості
залучення позикових коштів під основний бізнес за існуючих процентних ставок.
Крім того, значний вплив чинить також і рівень інфляції, що зумовлює ймовірність виникнення цінових ризиків. Мінлива поведінка партнерів, покупців, конкурентів, зміни у секторах та сегментах ринку теж відіграють істотну роль у
зростанні ринкових ризиків [4].
Ринковий ризик часто виникає від інших форм фінансового ризику, таких як
кредитні та ринкові ризики ліквідності. Наприклад, погіршення кредитного стану
емітента може призвести до падіння ринкової вартості цінних паперів, випущених
цим емітентом [5].
З огляду на усе вищевикладене можна стверджувати, що ринковий ризик є
складним різноаспектним поняттям, що включає інші види ризиків. З метою
формування комплексного структурованого уявлення про ринкові ризики доцільно
виокремити види ризику, що входять у їхній склад. На основі узагальнення
літературних джерел [1-6] можна стверджувати, що ринкові ризики включають:
процентні ризики; валютні ризики; цінові ризики ринку акцій, або фондові ризики;
цінові ризики товарних ринків, або товарні ризики; ризики ринку похідних
фінансових інструментів.
Окрім вище перелічених видів ризиків, що формують структуру ринкових
ризиків, у теорії та на практиці доволі часто розрізняють конкретні види ризиків,
які пов'язані з певним параметром, процесом, явищем. Наприклад, ризик,
пов'язаний з можливістю паралельного зсуву кривої процентних ставок; ризик,
пов'язаний з можливістю повороту кривої процентних ставок; ризик, пов'язаний зі
зміною фінансових результатів через коливання валютних курсів; ризик, пов'язаний зі зміною показників при трансляції фінансових звітів у різних валютах для
консолідованої фінансової звітності через коливання валютних курсів (так званий
трансляційний ризик), тощо [2].
Процес ідентифікування ринкових ризиків повинен здійснюватися фахівцями
підприємства залежно від особливостей його фінансово-господарської діяльності
[5]. Основною метою управління ринковими ризиками є забезпечення прийняття
раціонального управлінського рішення щодо зниження впливу ринкового ризику
на різні види діяльності підприємства та ефективність його функціонування загалом. Встановлення та оцінювання рівня ринкового ризику повинно здійснюватись
на постійній основі. На підставі індикаторів, що використовуються фахівцями
підприємства для оцінювання рівня ризику, визначається система їх граничних
значень, відхилення від яких означає зростання рівня впливу ризиків на підприємство [6]. Важливим моментом в процесі управління ринковими ризиками є
врахування як умов ринку, в яких функціонує підприємство, так і макроекономічних умов.
Отже, на сучасному етапі несприятливих кризових змін у середовищі
функціонування перед керівниками та фахівцями вітчизняних підприємств вкрай
гостро постають завдання щодо адекватного визначення та ефективного
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управління ринковими ризиками. Ключовою метою управління ринковими
ризиками є уникнення або мінімізація впливу негативних факторів, спричинених
цим видом ризику (збитки, втрати), а також максимізація їх позитивного впливу.
1. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навч. посібн.] /
О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-є вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет
«Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с.
2. Лобанова А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанова,
А.В. Чугунова. – М.: Альпина, 2003. – 785 с.
3. Масловська Л.Ц. Управління pинковим pизиком підприємств аграрного сектора
економіки / Л.Ц. Масловська, О.Є Бездітко // Вісник Хмельницького національного
університету, 2009 – № 6. – с. 265-268.
4. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посібник / Л.І. Донець. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Підвищення конкурентоспроможності продукції, є необхідною умовою
досягнення успіху підприємством. Тому, на сьогоднішній день проблема вивчення
конкурентоспроможності продукції, являється досить важливою. Пошук шляхів
підвищення конкурентоспроможності підприємств набуває особливої актуальності
з огляду на останні тенденції розвитку ринку. Для ефективнішого пошуку рішень
щодо підвищення конкурентоспроможності, в першу чергу, важливо дати
адекватне визначення цього терміну.
«Конкурентоспроможність продукції – це складна, багатоаспектна категорія,
яка означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів
не тільки за своїми якісними, економічними, технічними, естетичними
характеристиками, але й за комерційними й іншими умовами його реалізації
(терміни поставок, ціна, канали збуту, сервіс, реклама)» [1, с. 25].
За класичним визначенням М. Портера [2, с. 18]: «конкурентоспроможність –
це визначене сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і
зовнішніх ринках, віддзеркалене через сукупність показників».
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До основних показників, що визначають комерційні умови конкурентоспроможності товарів, відносяться: цінові показники; показники, що характеризують
умови поставок і платежів за товари, що поставляються; показники, що
характеризують особливості діючої на ринку виробників і споживачів податкової і
митної системи; показники, що відображають ступінь відповідальності продавців
за виконання зобов'язань і гарантій.
Відповідно до економічних умов, конкурентоспроможність товару включає
велике число показників, а саме: енергоємність і економічність в споживанні
сировини на одиницю продукції, що випускається, або зробленої роботи; вартість
сировини і експлуатаційних матеріалів; рівень безвідходних використовуваних
технологій; надійність, періодичність і вартість ремонтів, вартість запасних
частин; чисельність обслуговуючого персоналу і його кваліфікація [3].
Легка промисловість в усьому світі є одними з провідних видів економічної
діяльності, що значною мірою забезпечують формування доходної частини
державного бюджету та виступають важливим фактором розвитку сільського
господарства, хімічної та машинобудівної промисловості тощо. Проте в Україні ці
сфери діяльності вже багато років перебувають у кризовому стані.
Однією з причин низького рівня реалізації товарів вітчизняного виробництва на
внутрішньому ринку є недотримання вітчизняними виробниками принципу «ціна –
якість». Про це свідчить динаміка індексу цін на товари легкої промисловості.
Для досягнення успіхів в конкурентній боротьбі вітчизняним виробникам
необхідно обирати таку стратегію розвитку, яка ґрунтується на пріоритетності
активної поведінки організації відносно динамічного середовища. «Конкурентна
стратегія – це орієнтований на досягнення стратегічних цілей та стійких
конкурентних переваг довгостроковий план дій підприємства, що перебуває в
процесі безперервного вдосконалення та здатний швидко реагувати на зміни у
зовнішньому та внутрішньому середовищах для задоволення потреб споживачів та
власного зростання» [4, с. 128].
Конкуренція виступає фундаментальним елементом ринку, завдяки якому
досягається збалансованість між попитом і пропозицією, а в цілому – між суспільними потребами і виробництвом. На сьогоднішній день відсутність реальної конкуренції у легкій промисловості спричиняє завищення цін, спонукає продавати низькоякісну продукцію, і, як наслідок, галузь втрачає свої позиції на вітчизняному ринку.
Підвищення конкурентоспроможності легкої промисловості також неможливе без її виходу на iнновацiйний шлях розвитку, що спрямований на створення i
впровадження сучасних технологій i техніки, нових методів управління, та
введення в асортимент нових видів продукції.
На сьогодні шляхи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, що
здійснюють свою діяльність у сфері виробництва і реалізації продукції легкої промисловості, зводяться до вибору однієї із загальноприйнятих у світовій практиці
даної економічної сфери стратегій діяльності. Стратегії інноваційного розвитку
підприємств легкої промисловості:
– фокусування на функціях виробничого оператора;
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– фокусування на функціях дизайнерсько-збутового комплексу;
– організація комплесного виробництва і збуту;
– розвиток власної брендової торгової мережі.
Тому першочерговими завданнями для виходу підприємствам легкої промисловості на новий рівень конкурентоспроможності є [5]:
– збереження темпів росту обсягів виробництва, проведення технічного
переоснащення, реконструкції підприємств та забезпечення на цій основі
стабільного інноваційного розвитку галузі;
– поступовий відхід від давальницьких схем виробництва при одночасному
розвитку вітчизняної сировинної бази;
– забезпечення глибокої переробки вітчизняної сировини, як натуральних
(льону, вовни, шкіри та хутра), так і хімічних волокон і ниток;
– забезпечення захисту внутрішнього ринку від незаконно ввезеної, неякісної
продукції; оновлення асортименту продукції, підвищення її якості та
конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Такий варіант дасть можливість оновити застарілу технічну базу галузі,
забезпечити значне зростання обсягу виробництва товарів легкої промисловості.
У сучасних умовах конкурентоспроможність – це ключ до ринкового успіху
товару і його виробника. Таким чином, щоб залишитися конкурентоспроможним,
підприємство повинно додержуватись основних вимог до вибору критеріїв та
показників конкурентоспроможності продукції, впроваджувати нові технології,
підвищувати кваліфікацію управлінського персоналу, а державі, в свою чергу,
необхідно створити всі належні умови для ефективного функціонування
ринкового середовища. Це дасть змогу підприємству визначити основні напрямки
зміцнення конкурентних позицій та розробити відповідну стратегію своєї
діяльності.
1. Бухалков М. Маркетинг / М. Бухалков. – М. Зкономика, 2001. – 276 с.
2. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності
конкурентів / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000 – 390 с.
3. Матанцев А.Н. Стратегія, тактика и практика маркетингу. – М.: Юристъ, 2002.
4. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства:
монографія / Петрович Й.М., Кривешко О.В., Ступак І.О.; за наук. ред.. д-ра екон. наук, проф.,
заслуженого діяча науки і техніки України Й.М. Петровича. – Львів: Видавництво Львівської
Політехніки, 2012. – 228 с.
5. Проценко К.О. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України. [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 14_NPRT_2010/Economics/66487.
doc.htm.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «МОТИВУВАННЯ»
ТА «СТИМУЛЮВАННЯ» У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Виконання завдань та досягнення цілей машинобудівними підприємствами
насамперед залежить від людського чинника, тобто від конкретного працівника, а
вже згодом – від технологій, комунікацій, інновацій, планування тощо. Коли ж мова
йде про взаємодію керівників і підлеглих – тоді якраз ключовими стають поняття мотивування та стимулювання. Відтак, це свідчить про актуальність і практичну спрямованість досліджень, предметом яких є дослідження змістової сутності цих понять.
Слід зауважити, що у літературі доволі часто ототожнюються поняття «мотивування» та «стимулювання» або розглядаються як близькі слова-синоніми. Нерідко
також трактують сутність мотивування через стимулювання (і навпаки). Зокрема, у
роботі М. Гринишин [1] автор під мотивуванням розуміє «зовнішній процес впливу
на формування у людини мотиву до діяльності». З позиції С.І. Самигіна [5, с. 144]
мотивування – це «функція управління, стимулювання окремого працівника або
групи до дій, що призводять до досягнення цілей організації». Для спростування чи
підтвердження цієї тези розглянемо також зміст поняття «стимулювання».
У роботі І.С. Процик [4, с. 26] вказано, що стимулювання – це «процес
цілеспрямованого впливу на дії працівника, який, на відміну від мотивування,
може базуватись виключно на цілях організації без врахування його потреб». На
думку Г. Осовської та І. Копитова [3, с. 168], стимулювання – це «застосування
стосовно людини стимулів для впливу на її зусилля, старанність, винахідливість,
цілеспрямованість у справі вирішення завдань, які стоять перед організацією, і
включення відповідних мотивів». З позиції А.М. Колота [2, с. 14-15] стимулювання – це «процес зовнішнього впливу на людину для спонукання її до конкретних дій або процес, що спрямований на усвідомлене пробудження в неї певних
мотивів та цілеспрямованих дій».
За результатами вищенаведеного можна зробити висновок, що поняття
«стимулювання» не є тотожним поняттю «мотивування», а є абсолютно самостійним.
Попри те, слід зауважити, що стимулювання як управлінський інструмент тісно
пов’язане із мотивуванням, без якого воно фактично втрачає свій зміст. Такі ж
висновки можна зробити і про взаємозв’язок понять «мотив» та «стимул».
1. Гринишин М. Потребность, мотив, мотивация, мотивирование: прояснение понятий
[Електронний ресурс] / М. Гринишин. – Режим доступу: http://www.trn.ua/articles/5992/.
2. Колот А.М. Мотивація персоналу: [підручник] / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
3. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Практикум: [навч. посібн.] / Г.В. Осовська,
І.В. Копитова. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.
4. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством: дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління
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підприємствами» / І.С. Процик. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»,
2007. – 205 с.
5. Самыгин С.И. Менеджмент персонала: [учеб. пособ.] / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: Зевс, 1997. – 480 с.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ: ПОЛІГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
В умовах високої конкуренції суб’єктів економіки та розвитку ціннісноорієнтованої парадигми менеджменту на перше місце у бізнес-трикутнику “державабізнес-споживач” виходить останній, який формує платоспроможну потребу на
ринку, що трансформується в попит. Конкурентні переваги матиме та продукція чи
послуги, що максимально задовольнятимуть потреби споживача, тобто матимуть
найвищу споживчу цінність. Управління якістю, яке раніше зводилося до калібрування та проведення лабораторних досліджень, сьогодні набуває поширення не лише
у галузях виробництва, але й у сфері послуг, як приватного, так і державного сектору.
Оцінка ефективності функціонування системи управління якістю потребує достовірної інформації про витрати на якість, що формується системою бухгалтерського
обліку. Від сфери діяльності бізнес-одиниці залежить склад та номенклатура витрат
на якість продукції (товарів, робіт, послуг); методи збору інформації; етапи
технологічного процесу, на яких виникають витрати на якість; порядок їх включення
до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) тощо.
Міжнародні стандарти управління якістю визначають об’єктом її управління
результат процесу, що може бути виражений як у формі послуг, так і у формі
перероблених матеріалів, інтелектуальної продукції та технічних засобів. Багато
видів продукції складаються з елементів, що належать до різних узагальнених
категорій у такому разі віднесення результатів технологічного процесу до послуги,
інтелектуальної продукції, технічних засобів або перероблених матеріалів
залежить від елемента, що переважає [1].
Послуга є результатом щонайменше одного виду діяльності, обов’язково здійсненого у взаємодії між постачальником і замовником, і, як правило, нематеріальна.
Надання послуги може включати зокрема: дії з матеріальною продукцією, наданою
замовником; дії з нематеріальною продукцією; створення нематеріальної продукції;
створення сприятливих умов для замовника (наприклад, у готелях та ресторанах).
Інтелектуальна продукція містить інформацію, зазвичай є нематеріальною і
може набувати форми підходів, ділових угод або методик. Технічні засоби та
перероблені матеріали є готовою продукцією в класичному розумінні, як правило,
матеріальні, мають кількісну характеристику.
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Організація та методика обліку витрат на якість у сфері матеріального виробництва (переробній, добувній промисловості, сільському господарстві, будівництві та
ін. видах діяльності) повинні формуватись із врахуванням специфічних галузевих
особливостей, що притаманні конкретному виду економічної діяльності. На відміну
від сфери послуг, на промислових підприємствах виникатимуть такі категорії витрат
на якість: витрати на виправлення браку та вартість остаточно забракованої продукції, можливі втрати від повернення продукції покупцем, витрати на гарантійний
ремонт, витрати на проведення лабораторних досліджень тощо. Управління якістю в
промисловості повинно поєднуватися з дотриманням екологічної безпеки продукції.
На підприємствах переробної промисловості облік витрат на якість слід
організовувати з врахуванням попередільної технології виробництва. Якщо виробництво є комплексним, то виникає необхідність розподілу витрат між основною,
побічною та супутньою продукцією. На переробних підприємствах, де виготовляється продукція з різними якісними характеристиками, необхідно визначати собівартість продукції з урахуванням її якості. З цією метою виготовлена продукція різних
сортів за допомогою коефіцієнтів якості переводиться в перший сорт, тобто до
єдиного вимірювача [5].
На будівельних підприємствах організація обліку витрат на якість здійснюється
з врахуванням: віддаленості об’єктів будівництва, що зумовлює необхідність розподілу непрямих витрат (зокрема, пов’язаних з утриманням та експлуатацією будівельних машин і транспортних засобів); значної тривалості виробничого циклу та строго
визначеної послідовності будівельно-монтажних робіт, а отже необхідності визначення собівартості окремих етапів будівництва; індивідуальності попиту на будівельний
продукт, обмежених можливостей його стандартизації і уніфікації; високої фондо- і
матеріаломісткості будівельної продукції, що призводить до зростання частки амортизації і транспортно-заготівельних витрат у собівартості будівельної продукції.
Сільське господарство також має низку особливостей, що випливають на
побудову системи обліку витрат на якість продукції. У агропромисловості
втрачена якість виробленої продукції, як правило, не відновлюється, тобто брак,
що виник на попередньому етапі неможливо усунути протягом одного сезону,
тому першочергового значення набуває збереження якості. Відносно деяких видів
продукції її формування завершується виробництвом, щодо інших – якість є
потенційною, для її реалізації потрібні зусилля тих галузей АПК, які займаються
зберіганням, переробкою і реалізацією [6]. Якість продукції в сільському
господарстві часто залежить від напряму її подальшого використання: реалізації
споживачам, передачі переробним підприємствам, як насіннєвого матеріалу тощо.
Оскільки сферою послуг не формується матеріальний продукт, втрати від
неналежної якості включатимуть відмови споживачів від оплати послуг
неналежної якості, витрати на повторне виконання робіт, санкції за недотримання
критеріїв якості та ін. Якість послуги споживач зазвичай може оцінити під час її
прийому-передачі, тому у сфері послуг відсутній гарантійний термін, і остаточні
втрати від неналежної якості можна визначити вже в момент надання послуги.
Технологічні особливості надання послуг, порівняно з виробництвом, також
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впливатимуть на склад витрат на якість. Наприклад, “петля якості”, готельних
послуг включатиме такі етапи життєвого циклу, на кожному з яких виникають
витрати на якість: маркетинг, проектування послуги; матеріально-технічне
забезпечення; підготовка розроблення технологічного процесу обслуговування;
надання готельного продукту; контроль якості; реконструкція та експлуатація
готельного фонду; інфраструктура готелю; технічна допомога в обслуговуванні;
підвищення кваліфікації персоналу [3].
В останні роки спостерігається підвищення ролі управління якістю не лише в
підприємницьких структурах, а й у державному секторі. Орієнтація на
задоволення потреб споживача стає пріоритетною в освіті, охороні здоров’я та
органах місцевого самоврядування. Життєвий цикл послуги органів місцевого
самоврядування включає: відстеження нормативних вимог, вивчення очікувань
споживачів, розробка нових послуг, надання послуг, інформування споживачів [4].
На організацію обліку витрат на якість у державному секторі впливають такі
фактори: фінансування основної діяльності установи за рахунок бюджетних
коштів; неприбутковий характер діяльності та орієнтація на задоволення
суспільних потреб; діяльність, пов’язана з наданням послуг; класифікація та склад
видатків відповідно до вимог бюджетного законодавства; строго цільове
використання коштів та обов’язкове затвердження видатків у кошторисі; поділ
видатків на касові та фактичні; застосування специфічного плану рахунків та ін.
Основними для формування системи управління якістю в бюджетній сфері є:
нормативне регулювання; ціннісно-орієнтований облік; властивості (характеристики)
послуг бюджетних установ та сформований сервісний ринок (рис. 1).
Бюджетна
установа

нормативне
регулювання

Споживач
послуг

ціннісно-орієнтований
облік

властивості послуги

сервісний ринок

Рис. 1. Атрибути концепції управління якістю в системі координат
“бюджетна установа – соціум”
Джерело: власна розробка
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Отже, формування та розбудова системи обліку витрат на якість залежить від
форми власності суб’єкта економічної діяльності (приватної чи державної), форми
вираження кінцевого продукту (продукція, товар, робота, послуга) та особливостей технологічного процесу.
1. ISO – the International Organization for Standardization [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.iso.org/.
2. Весперіс С. З. Особливості формування і управління якістю послуг / С. З. Весперіс //
Актуальні питання сталого розвитку економіки. – 2012. – Том 1. – С. 75-80.
3. Дубодєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні
аспекти / А.В. Дубодєлова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення
і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. –
№18 (611). – С. 130-134.
4. Лахижа М.І. Впровадження системи управління якістю за стандартом ISO
9001:2000 в органах влади (вітчизняний та зарубіжний досвід): методичні матеріали для
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / М.І. Лахижа //
Полтава, 2007. – 22 с.
5. Морозова-Герасимович Н.А. Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення
якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України): автореф. дис...
канд. екон. наук: 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Н.А. МорозоваГерасимович ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2003. – 22 с.
6. Пащенко Ю.В. Особливості формування системи управління якістю у
сільськогосподарських підприємствах / Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко // Наукові праці Полтавської
державної аграрної академії. Вип 2 (5). – Т 3 – Полтава: ПДАА. – 2012. – С. 163 – 167.
7. Салахова Э.К. Организация управленческого учета и контроля затрат на качество в
строительном производстве / Э.К. Салахова, С.-А. С.-М. Салихов // Вестник АГТУ. – 2008. –
№ 4(45). – С. 119-125.

Вінярська М.Р.
спеціаліст ЛУВНЗ
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Пилипенко Л.М.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні суб’єкти господарювання потребують гнучких систем оцінювання й
аналізу ефективності діяльності, як своїх підрозділів, так і підприємства загалом.
Техніко-економічні, фінансові та інші показники виробничо-фінансової діяльності,
які сьогодні використовують в практиці управління підприємством, в комплексі не
мають належного рівня системності, чим істотно погіршують функціонування системи інформаційного забезпечення менеджменту. Ядром системи інформаційного забезпечення управління господарською діяльністю повинен бути бухгалтерський облік. Саме облікова та аналітична інформація мають забезпечувати моніторинг досягнення поставлених цілей і завдань на різних рівнях управління підприємством [1].
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В умовах сучасної інтелектуальної економіки інформація є визначальним
чинником конкурентоспроможності логістичного підприємства. Тому надважливим завданням для менеджерів такого підприємства має бути формування
ефективної обліково-аналітичної системи, одним із завдань якої є надання
достовірної, своєчасної та повної інформації фахівцям служби логістики з метою
виконання ними функцій планування, контролю, управління та прийняття
управлінський рішень.
Побудова обліково-аналітичної системи у логістичному підприємстві відіграє
провідну роль, адже на кожній стадії логістичного процесу використовуються
значні обсяги як оперативної, так і систематизованої інформації, здебільшого
обліково-аналітичного характеру. Центральним елементом в такій системі є
бухгалтерський облік, як основне інформаційне джерело.
Бухгалтерський облік є не лише одним з джерел економічної інформації, що
характеризує фінансовий стан підприємства, але й основним джерелом інформації
про обсяги постачання та запаси сировини чи готової продукції, витрати на їхнє
транспортування і складування тощо. Тому обліково-аналітичну інформацію з
метою її ефективного використання в управлінні логістичним підприємством доцільно класифікувати за різними ознаками: за повнотою, стабільністю, достовірністю, своєчасністю, способом передачі. Важливим чинником обліково-аналітичної інформації є її групування за формою і змістом, структурою і призначенням,
властивостями та значенням окремих її видів залежно від стадій логістичного
процесу, які відбуваються на підприємстві. Форма і призначення облікової
інформації визначаються її місцем в логістичній системі підприємства, рівнем
повноти і зрозумілості, джерелами виникнення і використання.
Отже, організація інформаційного забезпечення логістичної діяльності
підприємства доцільно здійснювати шляхом побудови ефективної обліковоаналітичної системи, що сприятиме усуненню дублювання операцій і забезпечить
отримання якісної і достовірної, найбільш повної і своєчасної інформації для
прийняття управлінських рішень і успішного функціонування підприємства.
1. Юзва Р.П. Обліково-аналітична система – інформаційне забезпечення управління
підприємством
/
[Електронний
ресурс].Режим
доступу
до
статті:
http://magazine.faaf.org.ua/content/view/651/35/.
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м.н.с. відділу регіональної фінансової політики
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України»
ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Соціальна відповідальність повинна бути властива кожному підприємству та
всьому підприємницькому сектору держави. Усвідомлення важливості цього фактору
призведе до підвищення уваги бізнесменів до параметрів соціально-економічної
діяльності компаній, таких, як: своєчасна оплата праці персоналу не нижче мінімально встановленої, сплата податків у повному об’ємі, виробництво товарів та
послуг, згідно зі стандартами якості, дотримання екологічних стандартів [1].
З початком XXI століття соціальна відповідальність, вже як предмет масового
розгляду, зробила значний крок у своєму розвитку. Було розроблено багато
соціальних програм підприємств, запропонована велика кількість рекомендацій
щодо розвитку соціальної відповідальності на підприємствах України.
На нашу думку, основними соціальними проблемами на підприємствах є: 1)
проблеми загального характеру, які не пов’язані з вирішення спільних соціальних
питань, участь у розв’язанні яких є заявкою підприємства на активну участь у
функціонуванні вітчизняної економіки; 2) соціальні проблеми, що значною мірою
пов’язані з діяльністю підприємства. Вони найчастіше спрямовані на мінімізацію
шкоди, що завдається їх діяльністю. В економічно розвинених країнах вирішення цих
питань є майже обов’язковою умовою існування бізнесу; 3) соціальні проблеми,
вирішення яких сприяє значному впливу на конкурентну позицію підприємства в
певному регіоні [2]. Прикладом може слугувати проблема розповсюдження СНІДу в
Україні, борючись з якою підприємства приносять користь місцевому населенню і, як
наслідок, підвищують свою конкурентоспроможність.
Кожне підприємство в своїх програмах соціальної відповідальності робить
акцент на пріоритетних для них напрямках. Найбільш поширеними є такі, як:
розвиток соціальної інфраструктури – поліпшення добробуту населення, зростання
потреб населення у високоякісних товарах широкого вжитку і різноманітних
послугах, комплексний розвиток і підвищенням ефективності функціонування
галузей; охорона здоров’я – система заходів спрямована на забезпечення, збереження і розвиток фізіологічних і психологічних функцій; освіта – інвестування у
заклади освіти, у проведення тренінгів та конференцій; культура та спорт –
підтримка спортивних заходів, пропаганда здорового способу життя населення;
енергоефективність; екологія – захист навколишнього середовища, встановлення
очисних споруд, фільтрів; економічний розвиток.
Це підтверджують результати соціологічного дослідження Центру «Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності», яке проводилось в Україні у 2010 р.
[4]. Репрезентативна вибірка цього дослідження охоплювала 600 компаній в
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Україні. Опитування засвідчило, що більша частина соціальних витрат спрямована
на персонал, тобто має так званий внутрішній характер. Якщо конкретніше, то
80,9% підприємств здійснюють соціальні ініціативи, пов’язані із розвитком
персоналу та його навчання, 80,7% слідкують, щоб не використовувалась дитяча
праця, 78% – примусова праця. 71,3% підприємств реалізують програми у сфері
захисту здоров’я і безпеки споживача, тобто здійснюють витрати на якісь
продукції. Витрати на охорону здоров’я працівників та підтримання їх техніки
безпеки становлять 66,1%, ліквідації трудової дискримінації 58,8% [4]. Зазначене
дозволяє зробити висновок, що чим більше коштів підприємство спрямовує на
забезпечення добробуту свого персоналу, його розвиток та моральне стимулювання, тим нижча ймовірність свідомих крадіжок, хабарництва, розголошування
комерційної таємниці компаній та інших недобросовісних дій з боку працівників.
Адже людина, задоволена своїм робочим місцем і результатами своєї роботи,
боятиметься її втратити.
Варто врахувати, що різні регіони України мають різний промислово-виробничий комплекс, відповідно специфіка кожного регіону вимагатиме врахування
особливостей структури галузевої специфікації. Зосередження промислових гігантів
на сході, які входять до основних вітчизняних фінансово-промислових груп, безпосередньо впливатиме на рівень розвитку соціальної відповідальності в цих регіонах.
Водночас в західних регіонах, здебільшого, розвинута сфера торгівлі та аграрного
ринку та наявність «тіньових» схем у роботі торгівельних підприємств матиме
негативний характер відносно концепції соціальної відповідальності [3].
Але незважаючи на всі перешкоди розвитку соціальної відповідальності у
нашій країні, можна назвати активних учасників Глобального договору ООН щодо
соціальної відповідальності в Україні: «Славутич» Carlsberg Group, Харківський
соціально-економічний інститут, Хюндай Моторз Україна, Nemiroff Холдінг, ЗАТ
«Оболонь», ЗАТ «МТС», ЗАТ «Київстар Джі.Єс.Ем.», ООО «Сандора», ООО
«Макдональдз Юкрейн», Група Компаній «Фокстрот», ООО «Мери Кей (Україна)
Лімітед», Кока-кола Беверджейс Україна, ТОВ «НІССАН Мотор Україна» та ін.
Не дивлячись на велику кількість проблем, пов’язаних з розвитком соціальної
відповідальності в Україні, все більше підприємств починають вкладати соціальні
інвестиції у вирішення найбільш гострих та важких соціальних проблем, характерних
різним сферам життя. Одним з основних принципів впровадження соціальної
відповідальності на українських підприємствах є поліпшення стану персоналу,
підвищення соціальної захищеності співробітників. Соціальна відповідальність
підприємства, що орієнтована на персонал, має проявлятись не тільки в справедливій
нагороді персоналу у вигляді заробітної платні й умов праці, але й у низці інших
заходів, які спрямовані на формування його лояльності: матеріальне стимулювання;
зворотний зв'язок; нематеріальне стимулювання, що є відчуттям відданості і позитивного настрою персоналу відносно підприємства. Коли ж йдеться про відношення
співробітників до працедавця, лояльність виражається в бажанні працювати ефективно, прагненні відповідати принципам підприємства, активно сприяти досягненні
його цілей. До соціально-відповідальних підприємств, прибуток повертається у
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підвищенні ефективності праці персоналу, збільшенні вартості підприємства, зростанні лояльності споживачів, зміцнення конкурентних переваг та ін. висвітлюючи
соціальну діяльність публічного, підприємства одержують віддачу через формування
позитивного, інформаційного простору через ЗМІ, інформаційно-довідкові мережі.
Приєднання підприємств до соціально відповідальних у подальшому сприятиме
розвитку вітчизняного бізнесу, підвищенню їх конкурентоспроможності не тільки на
національному, а й на міжнародному рівнях.
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державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – С. 152.
4. Аналітичний звіт «Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та
перспективи розвитку» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.csrukraine.org/doslidjennya.html.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Використання економічного інструментарію забезпечується менеджментом
підприємства який функціонує в межах визначеної організаційної структури,
посадових інструкцій та інших інституційних норм. Ефективність системного
інструментарію в управлінні економічною стійкістю залежить від релевантності
внутрішніх інституцій та послідовності їх дотримання. Уніфікуючи цю науковопрактичну проблематику можна виділити такі положення:
– адекватність внутрішніх нормативно-інструктивних матеріалів реальним
соціально-економічним умовам на конкретному постіндустріальному
вітчизняному підприємстві;
– корпоративна культура реалізації задекларованих внутрішньо-підприємницьких інституційних норм.
Процесуальну позицію встановлення економічної стійкості можна інтерпретувати через узгодження формальних та не формальних факторів організаційної
структури сучасного суб'єкта господарювання. Не формальний фактор, або соціально-психологічний суттєво виходить за межі об’єкта наукового дослідження.
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При цьому його вплив на корпоративну культуру економічної одиниці в деяких
господарських системах є значним.
Організаційну структуру підприємства та інші інституційні норми організаційного характеру можна позиціонувати як засадні умови використання економічного інструментарію в управління економічною стійкістю. Важливість дослідження цієї позиції продиктована чутливістю економічного інструментарію оцінки та
управління економічною стійкістю господарської одиниці. Розроблений, вдосконалений чи адаптований системний інструментарій управління економічною
стійкістю підприємства не завжди забезпечує релевантні результати управління.
Однією із причин цього можуть бути прогалини на етапі використання інструментарію. Ефективна організація всіх функціональних підрозділів та посадових осіб в
контексті використання системного інструментарію встановлення економічної
стійкості є передумовою чіткого й послідового виконання поставлених завдань.
Важливим є той факт, що формальних обмежень на врегулювання організаційних аспектів діяльності підприємств в законодавстві прямо не передбачено. При
цьому внутрішні нормативні акти організаційного характеру які мають потенціал для
регулювання процесу використання інструментарію управління економічної
стійкості сучасного постіндустріального підприємства можна диференціювати за рівнем формалізації їх змісту. Внутрішні нормативні акти які характеризуються
загальноприйнятою структурою представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Типові документи організаційного характеру,
що формуються на підприємстві
Назва документу
Організаційна
структура
управління

Графік
документообіг

Змістовні аспекти документу в контексті забезпечення економічної
стійкості
Визначає координацію та взаємодію відділі і підрозділів при
використанні інструментарію в забезпеченні управління економічною
стійкістю підприємства. Ілюструються засадні компетенції
структурних елементів підприємства в контексті подолання
дестабілізуючих факторів. Формується порядок розподілу функцій
управління економічною стійкістю по різних рівнях управлінської
ієрархії. Систематизує склад відділів, підрозділів та служб в апараті
управління сучасним суб’єктом господарювання та декларує
характер їх підпорядкованості й підзвітності вищому керівництву.
Описує процедуру руху документів, зорієнтованих на управління
економічною стійкістю, від моменту створення до моменту його
виконання та передачі на відповідальне зберігання в архіві. Цим
документом встановлюється оптимальна кількість виконавців для
проходження первинного документу та мінімальні допустимі строки
роботи над конкретною первинною документацією. Це покращує
організованість виконавців й підвищує автоматизацію облікового
процесу, що сприяє своєчасному отриманню даних про рівень
економічної стійкості конкретного постіндустріального підприємства.
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Продовження табл. 1
Назва документу

Змістовні аспекти документу в контексті забезпечення економічної
стійкості
Штатний розпис
Цей документ крім чисельності працівників також відображає їхню
заробітну плату і що особливо важливо в штатному розписі можна
визначити всі можливі додаткові виплати співробітникам. Зазначені
можливості документу можна позиціонувати як спосіб мотивування
персоналу з метою ефективної реалізації системного інструментарію
управління економічною стійкістю господарської одиниці
Посадова
Описуються права, обов’язки, та відповідальність працівників
інструкція
підприємства, зокрема й при використанні різних інструментів
встановлення економічної стійкості суб'єкта господарювання. Цей
документ забезпечує чіткість в трактуванні функцій і повноважень
персоналу в контексті забезпечення економічно стійкого функціонування підприємницької структури
Договір та інші Договір визначає особливості співпраці двох економічних агентів, а
документи
його зміст ілюструє рівень захищеності бізнес угод. Юридично
грамотно укладений договір мінімізує ризики підприємства і тим
самим забезпечує його економічну стійкість. Підприємство може
використовувати й інші документи для забезпечення вищого рівня
економічної стійкості

Формування документів описаних вище є діяльністю організаційно-кадрового
характеру яка вимагає ґрунтовного розуміння особливостей функціонування
конкретного суб'єкта господарювання. Не всі фактори, що впливають на економічну стійкість відображені у формальній площині, що зумовлює необхідність у
визначені не формалізованих документів, які є ще більш залежні від конкретної
політики функціонування економічної одиниці. Забезпечення ефективності в
управлінні економічною стійкістю можна вважати досяжним завданням за умови
впровадження дієвої процесуальної складової цих організаційних дій.

Горбась І.М.
к.е.н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Затяжні кризові явища у економіці значно обмежують резерви економічного
зростання та розвитку вітчизняної промисловості. З огляду на це особливої уваги потребують дослідження можливих способів більш ефективного використання суб’єктами господарювання їхніх внутрішніх сил, наявних виробничих потужностей, потенціалів і компетенцій та отримання додаткових синергічних ефектів на цій основі.
В умовах жорсткої конкурентної боротьби, підкріпленої загальним падінням
економічної активності диверсифікація діяльності може стати дієвим інструментом
посилення конкурентоспроможності та стійкості підприємства. Так, за рахунок більш
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ефективного використання внутрішнього потенціалу, активної взаємодії з елементами зовнішнього середовища та адаптації до нових ринкових умов можна розвинути
потужні конкурентні переваги та сформувати унікальні компетенції, необхідні для
втримання позицій на ринку [1, 3, 4].
Диверсифікація в умовах кризи орієнтується на створення багатопрофільних
об’єднань і базується на кооперації постачальників, виробників і продавців з метою
спільного управління бізнес-процесами на всіх стадіях життєвого циклу товару. Їхня
інтеграція уможливлює комплексне, більш якісне обслуговування клієнта і задоволення його потреб шляхом принципового розширення пропонованого спектру
товарів і послуг та включення в цей процес інших учасників ринку [5, с. 8].
Розширення діяльності здійснюється виходом у нові зв’язані та незалежні сфери
шляхом горизонтальної інтеграції, комерційної та конгломератної диверсифікації. Так,
підприємства змінюють звичні моделі співпраці й формують складні інтегровані групи
та об’єднання, специфічними рисами яких виступають: наявність декількох технологічних ланцюгів із виробництва певних продуктів, робіт, послуг між якими існує чіткий організаційний та інформаційний взаємозв’язок [6, с. 55]. Більшість таких об’єднань не мають офіційних меж, організаційно-правової форми і навіть формальної організаційної структури, а їхні учасники не сприймають себе елементами єдиної складної системи, а отже, й не отримують всіх можливих вигод від спільного злагодженого
функціонування. Зв’язки між ними мають юридичну форму та форму господарських
зв’язків, що реалізуються на офіційній та неофіційній основі відповідно [5, с. 9].
Відхід від традиційного логістичного ланцюга й перехід до концепції
інтегрованої логістичної системи дає можливість ефективно організувати співпрацю
окремих підприємств у рамках диверсифікації [6, с. 56]. Така взаємодія може стати
джерелом генерації різних видів синергічного ефекту, зокрема [2, с. 93]:
– операційної синергії, яка є наслідком виробничої взаємодії, при якій реалізуються ефект економії на масштабах, ефект охоплення та ефект агломерації [4];
– функціональної синергії на основі взаємодоповнюваності, коли за рахунок
взаємодії відбувається «наповнення» елементів, яких не вистачає одному з
підприємств;
– маркетингового (торговельного, збутового) синергізму як результату централізації маркетингу та реалізації стратегії «зв’язаних продажів» з розширеним
асортиментом;
– синергізму диверсифікації при розподілі ризиків шляхом зниження коливань
прибутків від продажу товарів і послуг, стабілізації грошових потоків від
операційної діяльності [3];
– фінансового синергізму в результаті об’єднання підприємств, посилення їх
платоспроможності та стійкості, зниження фінансових ризиків, розподілу
прибутків;
– управлінського (командного) синергізму як наслідку об’єднання управлінських
здібностей керівного складу партнерів та отримання диференційованої
ефективності, коли змінюються види, форми, інструменти та процедури загально-організаційного й оперативного управління «на місцях» для підвищення
його якості [3];
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– стратегічної синергії внаслідок удосконалення корпоративної стратегії і культури, координації локальних стратегій, використання наявних та створення
нових унікальних компетенцій, притаманних окремим учасникам об’єднання
та групі загалом [3, 4];
– загального (глобального, результуючого) синергізму, який може містити всі
або деякі перелічені види синергії.
Під результуючим синергічним ефектом внаслідок об’єднання зусиль партнерів
слід розуміти зміну ефективності діяльності підприємств-учасників та об’єднання
(групи) загалом унаслідок співпраці стратегічних бізнес одиниць даного диверсифікованого інтегрованого об’єднання, яка зумовлюється виникненням системного
емерджентного ефекту [2, с. 94].
За рахунок налагодження ефективної співпраці, що базується на потребах, цілях
і можливостях усіх учасників, можна досягти високого рівня загально-організаційної
ефективності заснованої на взаємодії та взаємодоповненні, позитивній синергії,
розвитку потенціалів усіх партнерів та спільних результатах задля досягнення індивідуальних та колективних цілей функціонування і розвитку у нестабільних,
кризових умовах [6, с. 56].
Проте не можна розглядати диверсифікацію діяльності як панацею для будьякого підприємства. Для зменшення негативних наслідків і досягнення позитивних
довгострокових результатів рішення про застосування стратегії диверсифікації
(особливо в умовах кризи) повинно бути обґрунтованим і базуватися на глибокому,
детальному аналізі внутрішнього середовища й зовнішнього оточення компанії.
В антикризовому управлінні вміння керівництва своєчасно застосовувати
методи активного реагування на зовнішні й внутрішні збурення, а також висока адаптивність підприємства являються основними умовами і гарантіями довготривалого,
стабільного, а головне – ефективного функціонування компанії в сучасних швидкозмінних умовах.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ
Кризовий період сучасності характеризуються скороченням обсягів виробництва, зниженням ділової та інвестиційної активності, внаслідок чого збільшується безробіття та знижується купівельна спроможність населення. Україна ставить
перед собою глобальні, стратегічні цілі комплексного розвитку виробничої і соціальної сфер, які неможливо здійснити без нарощення інвестиційного потенціалу
та посилення інвестиційної активності. Враховуючи економічний спад національної економіки вкрай важливим є забезпечення високого рівня економічної
безпеки та визначення ключових, прерогативних напрямів, політики, принципів,
методів і механізмів її забезпечення.
Інвестиційні процеси є ключовою сферою діяльності сучасних підприємств,
запорука стабільності і процвітання соціально-економічного життя країни. При
цьому комплексність завдань економічної безпеки потребує узагальнення існуючих досліджень у сфері забезпечення безпеки інвестиційних ресурсів, діагностики
рівня захисту у поточному та перспективному періодах інвестиційної діяльності
вітчизняних підприємств.
Сьогодні існує багато досліджень щодо інвестиційної безпеки підприємства,
держави та її складових. Вагому роль у дослідженнях проблеми інвестиційної безпеки відіграють праці сучасних вітчизняних вчених та практиків, а саме: О. І. Барановського, В. М. Геєця, А. А. Пересади, А. М. Турило, М.М. Туріянська, Я. А. Жаліло та іншіх. Достатньо ґрунтовно і всебічно розкрито зміст поняття інвестиційна
безпеки такими вченими, як Л. Абалкін, В. Кириленко, А. Сухоруков, М. Крупка,
С. Мошенський.
Інвестиційний потенціал підприємства – це сукупність накопичених у
результаті господарської діяльності власних ресурсів, які можуть бути використані
для інвестицій без порушення поточної роботи [3]. Натомість Макух Т.О. вважає,
що під терміном «інвестиційний потенціал» слід розуміти сукупність наявних
матеріальних та нематеріальних, трудових та організаційно-управлінських ресурсів підприємства, що характеризують його спроможність прийняти та освоїти
інвестиційні кошти [2].
В цілому інвестування являється комерційним процесом, у ході якого існує
ймовірність виникнення ризиків, саме це в першу чергу турбує інвестора. Поперше, інвестиційний ризик проявляється у можливій неповній реалізації інвестиційного потенціалу підприємства, по-друге, внаслідок дії несприятливих умов
інвестиційної діяльності існує вірогідність фінансових втрат доходу від інвестицій
або зменшення сукупного капіталу.
Реалізація інвестиційного потенціалу передбачає виконання підприємством
таких умов [1, с. 89]: наявність власного капіталу достатнього для виконання умов
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ліквідності та фінансової стійкості; можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельність вкладеного капіталу; наявність ефективної системи управління фінансами (у т. ч. ризиками), що забезпечує прогнозованість поточного і майбутнього фінансового стану.
Отже, під безпекою інвестиційного потенціалу розуміють такий стан реалізації інвестицій та умови функціонування інвестиційної сфери, за якої економічна
стратегія підприємства здатна зберігати і підтримувати достатній рівень стійкого
розвитку і економічної стабільності, а як результат, забезпечить зростання конкуренто-спроможності вітчизняного підприємства.
Передумовою запобігання інвестиційних ризиків у майбутньому та забезпечення інвестиційної безпеки підприємства сьогодні, керівникам потрібно дотримуватися ряду стратегій та набору стратегічних альтернатив, що стануть запорукою
виконання стратегічних інвестиційних завдань.
Враховуючи те, що інвестиційний потенціал є сукупністю фінансових та
інвестиційних ресурсів, які дозволяють здійснювати інвестиційну діяльність
підприємству, ряд стратегій та набір стратегічних альтернатив має містити в собі
комплексний, багаторівневий процес, одним з етапів якого є безпосередня оцінка
інвестиційного потенціалу.
Комплексна оцінка реалізації інвестиційного потенціалу підприємства, з
точки зору забезпечення безпеки, включає дослідження наступних показників:
– безпеки фінансово-господарської діяльності;
– безпеки фінансових та інвестиційних ресурсів;
– динаміки чистого руху коштів від інвестиційної діяльності;
– зон ризику інвестиційної діяльності.
Завершальним етапом оцінки є порівняння фактичних та порогових значень.
З метою дослідження стану безпеки фінансово-господарської діяльності підприємства розглядають показники за основними групами фінансового аналізу,
тобто показники ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності.
Для проведення аналізу інвестиційної безпеки підприємства необхідно охарактеризувати динаміку наступних показників: рівень зносу основних засобів, частка
інвестицій у вартості основних засобів, частка інвестицій у обсязі реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), частка інвестицій у сумі активів, обсяг інвестицій у
розрахунку на одного зайнятого та ін. Позитивна динаміка та перевищення граничного рівня характеризує відповідний рівень інвестиційної безпеки.
Динаміка чистого руху коштів від інвестиційної діяльності характеризує виконання інвестиційної стратегії, а питома вага обсягів зазначеного руху характеризує
вагомість інвестиційних ресурсів в загальній діяльності підприємства та вплив на неї.
Аналіз збалансованості грошових потоків та їх синхронності показує ефективність
управління грошовими потоками підприємства.
З метою визначення безпеки середовища функціонування та з огляду на
міжнародне інвестування та/або виходу на нові ринки доцільно визначити рівень
ризику інвестування. При формуванні моделі зон ризиків та безпеки фундаментальним критерієм їх поділу є розмір втрат відносного запасу фінансово-
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економічної безпеки та відносного запасу інвестиційної безпеки. Оцінка інвестиційного ризику приводиться у стандартизованому вигляді, тобто трансформується
в сподівану оцінку рівня інвестиційної безпеки підприємства.
Отже, в основі забезпечення безпеки реалізації інвестиційного потенціалу
знаходиться цілісне поєднання певних важелів, інструментів, методів, стратегій і
засобів захисту, створюваних на базі принципів забезпечення інвестиційної безпеки та розробляються суб’єктами управління інвестиційною безпекою для успішного розвитку вітчизняного підприємства.
Для стабільного функціонування системи управління інвестиційною безпекою, доцільно проводити діагностування фінансово-економічного стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та аналізувати нинішні, а також проводити
низку заходів щодо забезпечення стабільності та стійкості системи з метою
протистояння в сучасних ринкових умовах.
1. Белова Е. В. Методика оценки финансово-инвестиционного потенциала предприятий АПК / Е. В. Белова, Г. В. Ковальчук // Вестник Алтайского государственного аграрного
университета. – 2010. – № 9. – С. 88-91.
2. Макух Т. О. Інвестиційний потенціал як фактор підвищення ефективності використання фінансових ресурсів / Т.О. Стечишин // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 67–77.
3. Туріянська М. М. Інвестиційні джерела [монографія] / М.М. Туріянська. – Донецьк :
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СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Безкризове функціонування національної економіки можливе при переході
всіх її галузей до стійкого розвитку. Насамперед, стійкий розвиток галузі можливий при досягненні ефективного функціонування первинних ланок економічної
системи – підприємств, які відіграють важливу роль в життєзабезпеченні сучасного суспільства.
Сьогодні виникла необхідність забезпечити стійкий розвиток підприємств для
досягнення поставлених завдань стабілізації та подальшого розвитку нашої країни.
Проведений аналіз вітчизняної і закордонної економічний літератури показав,
що підхід до вивчення проблеми стійкого розвитку підприємств є актуальним і
знаходиться в центрі уваги вчених-економістів, з іншої сторони, в здійснюваних
наукових дослідах залишається недостатньо розроблена методична та теоретична
база питання стійкого розвитку підприємств.
Для того щоб краще зрозуміти фундаментальні основи поняття «стійкий
розвиток підприємства», розглянемо дефініцію категорії «стійкість».
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Переважна більшість учених-економістів визначають стійкість як здатність
системи повертатися у стан рівноваги, насамперед, стійкість – здатність до рівноважного функціонування [4, с. 2].
Проте сучасні умови господарювання передбачають наявність множини
різноспрямованих імпульсів, що можуть спричинити порушення рівноважного
стану, тож говорити про відсутність подібних причин допустимо лише в
економічній теорії. Практична ж діяльність підприємства має бути спрямована на
відновлення рівноважного стану, що й буде свідченням стійкості або нестійкості
економічної системи підприємства. [5, с. 40].
Цікавим є підхід згідно з яким стійкість – це результат реалізації здатності
підприємства створювати, розвивати та зберігати тривалий час конкурентні переваги.
Перш за все, такий підхід всебічно описує поняття стійкості, узагальнюючи різні її
види в межах підприємства, що розкриває спроможність підприємства ефективно
функціонувати у здебільшого несприятливих конкурентних умовах [3, с. 14].
Таким чином, підсумовуючі наведені погляди щодо сутності категорії
«стійкість», можна дати таку дефініцію: стійкість – це спроможність підприємства
повертатися до рівноважного стану в результаті виникнення відхилень через
дестабілізаційний вплив екзогених або ендогених факторів.
Повертаючись до поняття стiйкого розвитку пiдприємтсва, на нашу думку, таке
визначення є найбільш точнішим: «це інтегрована система управління підприємством, яка становить збалансований, гармонійний, довготривалий розвиток підприємства, головною метою якого є забезпечення постійної цілісної рівноваги системи з
урахуванням мінливих зовнішніх умов функціонування підприємства та досягнення
стійких високих результатів його діяльності» [2, с. 105].
Поняття стійкого розвитку підприємства нерозривно пов’язане з потенціалом
підприємства, оскільки саме набутий обсяг потенціалу та можливості його нарощування виступають ефективним базисом для відновлення стану рівноважного
функціонування в процесі розвитку підприємства. Зокрема, поняття «енергія
змін», що означає усвідомлене цілеспрямоване бажання змін, яке трансформується
в намір змін, з метою найповнішої реалізації місії системи [1, с. 60]. Відтак
«енергія змін» на кожному окремому етапі розвитку підприємства або окремих
його систем може мати неоднакову щільність, що залежить від обсягу набутого
системою потенціалу для здійснення «якісного стрибка» та об’єктивних резервів
підвищення обсягу потенціалу для збереження стійкості та рівноваги підприємства
в процесі розвитку.
Ми пропонуємо розглядати поняття стійкого розвитку підприємства як зміну
підприємством свого якісного стану за визначеним напрямком і траєкторією з
метою підвищення гнучкості та адаптивності, що відбувається в просторі стійкого
функціонування, коли підприємство в результаті розвитку не наближається до
межі втрати стійкості або ж швидко повертається до рівноважного стану.
Таке визначення підкреслює, по-перше, що метою розвитку є підвищення
рівня його гнучкості та адаптивності до внутрішніх і зовнішніх дестабілізаторів;
по-друге, спрямованість розвитку в межах стійкого простору може відбуватися за
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висхідним, спадним або стагнаційним вектором на різних траєкторіях; по-третє, у
разі втрати стійкого стану в результаті процесу розвитку підприємство швидко
повертається в межі стійкого функціонування та відновлює рівноважний стан.
Отже, уточнення смислової характеристики поняття «стійкий розвиток
підприємства» є безумовним базисом для формування новітнього підходу до
управління розвитком підприємства з позицій стійкості. Перспективами
подальших досліджень з визначеної проблеми є розробка концептуальних та
методичних засад фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємства.
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БУХГАЛТЕР ТА ЙОГО МІСЦЕ В ОГРАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік є однією з економічних наук, яка дозволяє вирішувати
різні соціально – економічні проблеми. Нормальна діяльність організації без
бухгалтера неможлива. Облік – це динамічно розвинена наука, яка необхідна для
всіх галузей бізнесу. Тому бухгалтер повинен володіти не тільки всіма видами
обліку, методологією, а й знати галузеві аспекти, необхідні для постановки
облікового процесу. Бухгалтерськім урахуванням займаються бухгалтери, але його
результатами користується набагато більшу кількість людей [4, с. 24].
На підставі даних бухгалтерського обліку власники підприємств приймають
рішення, пов’язані з діяльністю організації: про її розширення, згортанні або
ліквідації. Розвиток теорії і практики обліку пов’язані з його ускладненням і
ризиками, які мають місце на практиці і в сучасних умовах розглядаються в
наукових дослідженнях. Ризики можуть виникнути в залежності від наступних
ситуацій [1, с. 169-178].
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1. Поданням до бухгалтерської звітності інформації про господарські ризики,
які супроводжують фінансово – господарську діяльність підприємства. 2. Ризики,
що виникають в залежності від порядку державного та суспільно – професійного
регулювання бухгалтерського обліку. 3. Ризики, обумовлені організацією бухгалтерського обліку на підприємстві. 4. Ризики, обумовлені діями інвесторів і кредиторів. 5. Ризики, пов’язані з незнанням і відповідно з цим неправильною постановкою бухгалтерського обліку бухгалтером. 6. Ризики, пов’язані з незнанням і
відповідно з цим неправильною постановкою податкового обліку бухгалтером.
7. Ризики, пов’язані з незнанням управлінського обліку і його видів і відповідно з
цим неправильної їх постановкою в організації бухгалтером. Мають місце ризики,
пов’язані з зовнішнім і внутрішнім середовищем, об’єктивним і суб’єктивним
факторами. До суб’єктивних факторів зокрема відноситься кваліфікація бухгалтерських кадрів і ставлення бухгалтера до ризику.
Отже, не брати до уваги професійне судження бухгалтера при організації
бухгалтерського обліку та взаємодії з юридичними і фізичними особами можна.
Бухгалтерський облік як ніяка інша наука вдосконалюється завдяки дослідникам,
які мають професійні знання та практичні навички. На бухгалтера та його
професійне судження в області обліку впливають такі чинники: особистісний,
психологічний, освітній, практичний, дослідницький (з позиції науки і практики),
впливу зовнішнього середовища.
Особистісний фактор впливає з точки зору тих якостей, якими володіє
бухгалтер як особистість. Бухгалтеру необхідні такі особистісні якості як
схильність до облікової роботі, врівноваженість, відповідальність, уважність,
посидючість, скрупульозність, аналітичне та логічне мислення, пунктуальність,
вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, чесність, працьовитість,
терплячість, акуратність, оперативність, здатність до навчання, сумлінність, організованість, старанність, самодисципліна та інші. З точки зору психології
особистості бухгалтером може бути далеко не кожна людина.
Щоб стати справжнім бухгалтером необхідно мати певні особисті та професійні якості, а також володіти певним темпераментом, характером і здібностями.
Таким чином, психологічні особливості особистості є основними передумовами
успішності в тій чи іншій професійній діяльності. Неправильна профорієнтація,
вибір людиною професії, яка не відповідає його темпераменту, характеру і здібностям, неминуче призводить до неуспіху в даній професійній діяльності та розчарування в ній. В якості освітнього фактора виступають базові та систематизовані
знання, вміння та навички в області бухгалтерського обліку, отримані в період
навчання і самонавчання, які дозволять майбутньому бухгалтеру вирішувати теоретичні і практичні завдання в рамках своєї професійної діяльності [3]. В процесі
своєї роботи бухгалтер зобов’язаний постійно вдосконалювати рівень своїх знань,
умінь і навичок, підвищувати кваліфікацію і прагнути до професійного зростання,
що в свою чергу вплине на формування і розвиток його професійного судження.
Практичний фактор варто розглядати з позиції стажу роботи бухгалтера і знання
всіх ділянок облікового процесу. Не менш важливим фактором є здатність
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бухгалтера аналізувати звітність, а також показники діяльності організації.
Останні він повинен розглядати до моменту вчинення конкретних ситуацій, що
виникають в організації при їх реалізації і впливу на діяльність підприємства.
Бухгалтер володіє всіма методичними прийомами проведення контролю та у
зв’язку з цим, виконуючи контрольну функцію, кожну операцію він піддає
перевірці. Вплив дослідного фактора виражається у здатності бухгалтера проводити самостійні дослідження в області теорії і практики обліку, узагальнювати і
критично оцінювати отримані результати, аналізувати досвід, отриманий вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки розвитку
обліку і вміти застосувати їх у своїй професійній діяльності, а також представити
результати проведеного дослідження науковому співтовариству.
Фактор впливу зовнішнього середовища варто розглядати з позиції тієї
організації, в якій працює бухгалтер, будь то велика компанія чи підприємство
малого бізнесу. Це особливо важливо на самому початку кар’єри бухгалтера, при
отриманні ним практичного досвіду. У невеликій організації бухгалтер стикається
з усіма ділянками фінансового та податкового обліку, тому є можливість набути
практичного досвіду на всіх ділянках обліку, у великих же компаніях бухгалтер
виконує одну і ту ж роботу, і тому не отримує всебічного практичного досвіду.
Даний фактор тісно переплітається з психологічною та особистісною складовими,
оскільки в даному випадку вибір залежить від психологічних особливостей
особистості, її схильності до отримання практичних знань швидше, але на основі
«власних» помилок, або до поступового і методичного отримання знань в рамках
однієї організації при кар’єрному зростанні [2, с. 183]. Названі вище фактори
характеристики особистості бухгалтера містять в собі комплекс важливих вимог,
виконання яких сприяє скороченню ризиків і розвитку облікової думки.
1. Шевельов А.Є., Шевельова О.В. Ризики в бухгалтерському обліку: навчальний
посібник. – М.: КНОРУС, 2012. – 280 с.
2. Смирнова Е.А. Вплив психології бухгалтера на організацію облікового процесу / /
Бухгалтерський облік і психологія: монографія / Н.А. Каморджанова [ и др.]; під наук. ред.
Н.А. Каморджанова. – СПб.: СПбГІЕУ, 2013. – С. 176-190.
3. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ifac.org.
4. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии. – М.:
Проспект, 2010. – 560 с.
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ЦИФРОВИЙ ТА ІНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГ:
ОГЛЯД СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Швидкий розвиток цифрових технологій призводить до змін в маркетинговому середовищі. З’являються нові технічні засоби, інноваційні способи взаємодії
людей між собою і з оточуючим світом. Це призводить до необхідності пошуку
нових шляхів розповсюдження інформації, більш ефективних комунікацій зі
споживачем. Окремі сторони даного процесу розглядає маркетинг, а саме такі його
підвиди як цифрoвий та Інтернет – маркетинг.
Питаннями цифрового та Інтернет -маркетингу займаютьсь такі дослідники
як Бєлова Т., Бочко О., Дідух Д. Косенко О., Шаповал О.Ф. тощо. В наукових працях достатньо повно висвітлено необхідність та доцільність використання цифрoвого та Інтернет – мaркeтингу, а також переваги кожного з них. Окремі джерела
подають ці поняття як тотожні, в той час як інші автори вважають їх дещо
відмінними один від одного. Метою нашого дослідження є охарактеризувати
сутність сучасних видів маркетингу, виявити їх тотожні та відмінні ознаки.
Традиційний маркетинг поступово починає займати друге місце за своєю
актуальністю. Науковці зазначають, що сучасні види маркетингу дають змогу
збільшувати прибуток, оскільки попит на використання Інтернет та медіа з
кожним днем зростає. Зростання попиту на використання цифрoвого та Інтернет –
маркетингу виникає у зв’язку із активним використанням цифрових каналів
сповивачами в процесі порівняння та критики товарів і послуг. Новітні технології
дають споживачу більшу владу і, таким чином, краще відповідають його очікуванням, що дозволяє маркетологам створювати більш якісний і відповідний
очікуванням клієнта контент.
Eлектронний маркетинг – мaркетингoва діяльність суб’єктів на електронному
ринку. У практиці бізнесу поняття електронного маркетингу та Інтернет – маркетингу часто вживають як синоніми, що не є цілком правомірно, так як окрема частина
електронних маркетингових операцій сьогодні здійснюється без застосування мережі
Існує велика кількість інструментів для інтeрнет-мaркетологів. Важко перелічити їх повний набір, однак серед найбільш вживаних є інструменти, призначені
для [1]:
− менеджменту (Google Docs, Podio, Trello);
− аналізу та аналітики (Google Analytics, SEM Rush, SimilarWeb);
− E-mail маркетингу (Mailchimp);
− просування продукту чи послуг (соціальні мережі Facebook, Youtube,
Linkedin, VK).
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Цифровий маркетинг (англ. «digital marketing») передбачає використання всіх
можливих форм цифрових каналів для просування фірми та її товару. Основними
інструментами цифрового маркетингу телебачення, радіо, Інтернет, соціальні медіа.
Сучасним та ефективним способом цифрової реклами також є соціальні мережі
(ВКонтакте, Facebook, Twitter тощо), що обумовлено великою кількістю користувачів
таких мереж (перевищує кілька десятків, іноді й сотень мільйонів) [2].
Цифровий маркетинг тісно переплітається з Інтернет маркетингом, але в ньому
вже розроблено ряд технік, що дозволяють досягати цільову аудиторію навіть в
офлайн середовищі (використання додатків в телефонах, sms/mms, рекламні дисплеї
на вулицях і т.д.) Як і будь-який інший вид маркетингу, цифровий маркетинг
допомагає досягати максимального комерційного результату оптимальним способом,
тобто дозволяє економити гроші, уникати зайвих неефективних витрат.
До переваг цифового маркетингу вважаємо за доцільне віднести такі риси як:
− інтерактивність (активне залучення споживача у взаємодію з брендом);
− відсутність територіальних обмежень при реалізації маркетингових ідей;
− легку доступність до ресурсу («web-і wap» ресурси);
− активне залучення цільової аудиторії за рахунок глибокого проникнення
Інтернет і мобільного зв'язку;
− можливість оперативної оцінки заходів кампанії та управління подіями в
режимі реального часу.
В свою чергу до переваг Інтернет-маркетингу доцільно віднести:
− ефективну рекламу (веб – сайт сам по собі є рекламою, оскільки через
пошукові системи його можуть знайти потенційні споживачі);
− зниження рівня умовно – постійних витрат (продажі через Інтернет різко
знижують витрати на кожну окрему операцію інформування та переконання покупця, укладання угоди, підтримки клієнтів тощо);
− удосконалення післяпродажного обслуговування клієнтів (інформаційні
розділи сайту допомагають не тільки продажам і залученню нових клієнтів,
а й підтримці існуючих клієнтів);
− спрощення процесу управління персоналом (Інтернет з розмежуванням
прав доступу дає змогу спростити контроль за персоналом і створити
систему звітності) [3].
Вважаємо за доцільне наголосити. що цифровий маркетинг є щиршим поняттям. Для впровадження концепції Інтернет – маркетингу підприємство використовує
засоби глобальної мережі Інтернет, в той час як в цифровому маркетингу також
можуть бути використані такі технічні засоби як телебачення, телефон, радіо тощо.
Інтернет -мaркетинг безперечно має ряд унікальних переваг над іншими
формами маркетингу. Однак, є складовою цифрового маркетингу. Це насправді
найбільш важливий компонент, оскільки більшість цифрових маркетингових
заходів знаходяться в межах кордонів інтернет-маркетингу. Отже не зважаючи на
складність розмежування цифрового та Інтернет – маркетингу, вони широко
використовуються компаніями для зменшення витрат впровадження комплексу –
маркетингу та обміну інформацією між бізнес-партнерами. Водночас, зростання
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кількості користувачів Інтернет надає новітні можливості для взаємодії з потенційними клієнтами, що стимулює необхідність розвитку цифрового, електронного та
Інтернет – маркетингу. Перспективи подальших досліджень є розроблення
ефективного інструментарію електронного та цифрового маркетингу.
1. Дідух Д.І. Інтернет реклама як складова електронного бізнесу / Д.І. Дідух //
[Електронне джерело] Наукові записки Інституту журналістики. – 2008. – 32. – С. 63-67. –
Режим доступу: http://tourlib.net/statti_others/diduh.htm.
2. Офіційний портал Інституту цифрового маркетингу. – [Електронне джерело]. –
Режим доступу: http://digitalmarketinginstitute.com.
3. Щербакова Е. Г. Применение интернет-маркетинга в бизнесе / Щербакова Е. Г.,
Сламова В. А., Кауфман О. Д. // Электронное периодическое научное издание «Системное
управление» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// sisupr.mrsu.ru/2008-2/pdf/105Sherbakova.pdf.
4. Косенко О.П. Особливості використання цифрового маркетингу в сучасних умовах /
О. П. Косенко, Є. В. Грабовенко, Ф. М. Плотніков // Вісник НТУ «ХПІ». Сер.: Технычний прогрес
та ефективнысть виробництва. – 2014. – № 34 (1077). – С. 121-127. – [Електронний ресурс] –
Режим
доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=
LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C
21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vcpitp_2014_34_22.
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СТАН ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У промисловості України рівень зносу основних виробничих засобів в
середньому коливається в межах від 30 до 50 %, а в окремих галузях більше 80 %.
Ключову роль в оновленні основних виробничих засобів промислових підприємств,
зокрема технологічного обладнання відіграє машинобудування (з 47747 промислових
підприємств 10,2 % є машинобудівними) [1], адже основна частка машинобудівної
продукції орієнтована на промислові підприємства. Враховуючи це, від рівня
прогресивності технологій, які використовуються у машинобудуванні значною
мірою залежить науково-технічний прогрес у промисловості загалом. За оцінками
Кабінету Міністрів України загальний обсяг інвестицій для технологічного
оновлення промисловості України, в тому числі ринкової інфраструктури вимагає
1 трлн. дол., з них не менше 1/5 має бути вкладеною у машинобудівні підприємства [2]. Виконання цього завдання є надзвичайно складним, адже Україна має
низький рівень інвестиційної привабливості. За рівнем інвестиційної привабливості
Україну випереджують близько 200 країн. Лише найбільш розвинуті країни Заходу
залучають в рік близько 0,5 трлн. дол., інші ж в середньому по 1,5 млрд. дол. на рік.
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Україна упродовж останніх 20 років отримує від 0,2 до 0,3 % іноземних інвестицій
від загального обсягу інвестицій, які здійснюються іноземцями [3]. Враховуючи це,
передумовою збільшення залучення обсягу іноземних інвестицій в Україну є реалізація кардинальних змін системи факторів, які впливають на інвестиційний клімат у
країні і у машинобудуванні зокрема. Оскільки машинобудування є рушієм науковотехнічного прогресу економіки, то вкладення коштів у технологічне оновлення
машинобудівних підприємств стратегічно важливе завдання для розвитку національної економіки. Актуальність удосконалення інвестиційного забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств посилюється в міру поглиблення економічних та організаційно-правових заходів щодо інтегрування національної економіки у економіку ЄС. У відповідності до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
вітчизняні стандарти виробництва та якості продукції мають бути гармонізовані з
європейськими у досить стислі терміни, що вимагатиме значних обсягів здійснення
інвестицій у галузь [4]. Попри це, стан технологій, які використовують вітчизняні
машинобудівні підприємства і обсяг інвестицій, які вкладаються у їх оновлення є
незначним. Упродовж 2009-2013 рр. частка капітальних інвестицій у машинобудуванні не перевищувала 7 % загального обсягу капітальних інвестицій, які мали місце
у промисловості України (у 2010 р. у промисловість України було вкладено
56725,3 млн. грн. капітальних інвестицій, у 2011 р. – 89146,3 млн. грн., 2012 р. –
103472,6 млн. грн., 2013 р. – 105593,7 млн. грн.) [4].
За даними Державної служби інтелектуальної власності України більшість
інвестицій у технологічне оновлення машинобудівних підприємств пов’язані з впровадженням технологічних інновацій. Це пов’язано з тим, що в Україні надзвичайно
активно патентуються винаходи та корисні моделі, що пов’язані із машинобудуванням і приладобудуванням. Упродовж 2009-2013 рр. національними власниками
було отримано 2850 патентів на винаходи у галузі машинобудування, що становить
29,59 % загального обсягу отриманих патентів (9631 патент) [5]. Як бачимо з рис. 1 у
загальній структурі заявок на винаходи та корисні моделі упродовж 2010-2013 рр.
24 % припадало на машинобудування, 22 % на приладобудування, 25% на хімічну
промисловість, 8 % на виробництво електротехніки [5].
5
8%

6
7%

1
24%

4
14%

2
25%

3
22%

Рис. 1. Структура заявок на винаходи та корисні моделі
у розрізі видів промисловості упродовж 2010-2013 р. :
1 – хімічна промисловість; 2 – машинобудівна промисловість ; 3 –приладобудівна
промисловість; 4 – некласифіковані за видами діяльності
промисловості; 5 – виробництво електротехніки; 6 – інші види діяльності.
Джерело: складено автором за матеріалами Державної служби інтелектуальної
власності.
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За даними Державної служби статистики України у вітчизняній промисловості лише 22 % підприємств впроваджують інновації, найбільше з них машинобудівних. У машинобудуванні 22 % підприємств мають досвід у впровадженні
продуктових інновацій і 17 % у впровадженні технологічних інновацій. Для порівняння у ЄС інновації впроваджують 53 % підприємств [1]. Тобто у порівнянні з
іншими галузями економіки вітчизняне машинобудування є досить інноваційноактивним, проте у порівнянні з ЄС суттєво відстає як за впровадженням продуктових, так і технологічних інновацій. Як наслідок на сьогодні вітчизняні машинобудівні підприємства неспроможні запропонувати ринку сучасну технологічноскладну продукцію, з високою часткою доданої вартості. Це вимагає на національному і галузевому рівнях, а також на рівні підприємств реалізації заходів із
удосконалення та системності інвестиційного забезпечення технологічного
оновлення машинобудівних підприємств.
1. Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і
тенденції
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://bulletineconom.univ.kiev.ua/articles/2013/151/020.pdf.
2. Україна потребує 1 трлн. дол. інвестицій протягом найближчих 10 років
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: video.bigmir.net.
3. Україна конкурує за "крихти" інвестицій з найвідсталішими країнами світу –
експерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://strichka.com.
4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua.
5. Річний звіт за 2013 р. Державна служба інтелектуальної власності [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/year_reports.html.

Дульцева І.І.
асистент
Матушкіна М.В.
асистент
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В розвинутих країнах загальновизнаним стало розуміння того, що
конкурентоздатність компаній, а також розквіт в цілому країни або навіть нації,
залежить від багатьох чинників, одним з яких постає соціально відповідальна
поведінка всіх суб’єктів ринкової економіки. Тому особливого значення набуває,
як проблема соціально відповідального бізнесу, так і проблема вивчення і
формування прогресивної та ефективної системи мотивації і стимулювання
підприємців (особливо соціальних) до найбільш повної реалізації своїх соціальних
можливостей, а також всієї сукупності базових конструктів соціально відповідального бізнесу, що мають пряме та непряме мотиваційне значення.
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Соціальне підприємництво – це новий спосіб соціально-економічної діяльності, в якому поєднується соціальне призначення організації з підприємницьким
новаторством і досягненням стійкої самоокупності. В його основі лежить функціонування так званих соціальних підприємств – підприємств, створених з метою
вирішення певної соціальної проблеми або проблем, підприємств, що мають соціальну місію, але діють на основі принципів діяльності, прийнятих в приватному
секторі [1].
Існуючий небажаний соціальний порядок у якійсь галузі суспільства і може
бути природною передумовою виникнення нестандартних соціально-економічних
організацій, якими є соціальні підприємства.
Якщо говорити про економічні наслідки, то соціальне підприємництво
підвищує сукупну економічну ефективність, так як вводить в економічний оборот
ресурси, які раніше в такій якості не використовувалися. Це стосується не використовуваних матеріальних і людських ресурсів – соціально виключені групи,
відходи виробництва, довіра та солідарність людей, коли вони об'єднані загальною
метою та інше. До аналогічного ефекту призводять і нові комбінації наявних ресурсів, наприклад, використання концепції спортивної боротьби для перевиховання молоді, об'єднання рибалок в компанію прямого інтернет-продажу риби для
ресторанів; створення некомерційної електростанції для фінансування соціальних
проектів та інше.
Соціальне підприємництво розвивається в західному, розвиненому індустріальному світі набагато активніше і різноманітніше, ніж у країнах третього світу.
Більш того, можна припустити, що проекти соціального підприємництва в країнах,
що розвиваються, одержали світову популярність та багато в чому стали успішними завдяки підприємницьким зразкам, цінностям, культурі, економічній освіти,
створеними в розвинених індустріальних країнах, одним з яких є сучасні положення корпоративної соціальної відповідальності підприємництва.
Кожен бізнес-процес досягає максимального прояву лише в тому випадку,
коли він здійснюється на базі правильно сформованого механізму мотивації.
Мотивація підприємця – це внутрішнє та зовнішнє спонукання до діяльності, спрямованої на примноження ресурсів, за рахунок ефективного використання засобів
збільшення прибутку, як економічного так і соціального.
П. Друкер визначив таку особливість сучасного життя, коли принципово
змінюється якість праці, вона стає більш інтелектуальною та не потребує від людей
великих фізичних зусиль. Працівники, які виходять на пенсію (та й не тільки вони,
але і ті, що продовжують працювати), хочуть продовжувати працювати (концепція
другої кар’єри), але не тільки заради збільшення чи примноження свого прибутку, а
ще й заради цікавої та соціально відповідальної і значущої роботи, що відкриває нові
можливості, як окремо для людини так і для суспільства в цілому [2]. Таким чином
перед нами постає поняття «когнітивного надлишку».
Клей Ширки описує у своїй книзі «Cognitive Surplus: Creativity and Generosity
in a Connected Age» результати співпраці незнайомих між собою людей в
нейтралізації «соціальної апатії» держави, бізнесу та індивіда і наполягає що це
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співробітництво не відхилення від норми поведінки, не альтруїстичні замашки і не
модний тренд, а основа функціонування адекватного соціуму. Це процес реалізації
та оприлюднення їх когнітивного надлишку, що виник в результаті відкритості,
активності розуму і душі, що прагнуть до пізнання, творіння і визнання [3].
Результатом цих неформальних об'єднаних і скоординованих зусиль стали
глобальний інформаційний портал «Вікіпедія», платформа Ushahidi.com., DOTA 2
(модифікація конкурентної комп’ютерної гри, створеної користувачами), платформа мікрокредитування kiva.org.
І. Травкін наполягає, що: реалізація когнітивного надлишку вимагає активного
навчально-пізнавального процесу, який найчастіше здійснюється неформально. Значна частина реалізованого надлишку людини є побічним продуктом суспільної активності та розкривається у напрямках, близьких до його професійної діяльності [4].
Звідси можна зробити висновок-гіпотезу: якби основне місце роботи
забезпечило їх достатніми для неформального прояву себе та реалізації свого «я»
умовами, то додаткова цінність виникла б в інфраструктурі підприємства, а не на
стороні, маючи прояв протесту, громадського руху, хобі та іншого.
А якщо люди самостійно створили простір для своєї діяльності (соціальні підприємства) і визначили в ньому умови активності та взаємодії – це ідеальна структура для появи когнітивного надлишку в результаті внутрішньої мотивації. Це не вимагає стимулювання з зовні у вигляді матеріального «пряника» або «батога».
Активність всередині соціального підприємства та воно взагалі як явище,
створює нові витки в спіралі мотивації: взаємодія співробітників з розвиненою
внутрішньою мотивацією породжує когнітивний надлишок у вигляді суспільної
вартості продукту праці і соціальної активності, яка в свою чергу в процесі
професійної та пізнавальної діяльності розширює можливості. Таким чином можна
очікувати прояву нових мотиваційних теорії в просторі соціального підприємництва, а звідси самопровокуєме зростання продуктивності праці, значне скорочення
плинності робочої сили тощо. Дослідження мотивації силою взаємодії у полюсі
соціального підприємництва має можливість розв'язати антагонізм між найманими
працівниками та власниками бізнесу, формами власності та рушійними силами
економічного зростання.
1. Кувшинова М., Герц И. Менеджмент в социальной сфере: методические указания. /
М. Кувшинова, И. Герц. – Новосибирск: НГТУ. ИДПО. ЦСП., 2005. – 132 с.
2. Peter F. Drucker. The Effective Executive [Електронний ресурс] / P.F. Drucker. – Режим
доступу: http://books.google.com/books/about/The_Effective_Executive.html?id=ZRRN9OpL-1AC.
3. Clay Shirky. Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age
[Електронний ресурс] / C. Shirky. – Режим доступу: http://booky.com.ua/cognitive-surpluscreativity-and-generosity-in-a-connected-age.
4. Травкін І.Ю. Організації як платформи для неформального навчання [Електронний
ресурс] / І. Ю. Травкін. – Режим доступу: http://funofteaching.tumblr.com/post/31570777202.
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ПРОТИДІЯ ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ З МЕТОЮ СТАБІЛЬНОГО
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В період фінансово-політичної кризи в Україні з метою економії на підприємстві доцільним є забезпечення не дуже «коштовного» соціального пакету, але
такого, який би забезпечував своєчасну виплату заробітної плати, нематеріальні
стимули праці замість матеріальних, соціальну захищеність та безпеку в невизначеному зовнішньому середовищі.
Кризи зазвичай мають певні передумови виникнення. Так Тивончук І.О. серед
причин виділив:
– несприятливе відношення між короткостроковою заборгованістю країни і
офіційними резервами національного банку;
– завищення курсу національної валюти та валютні спекуляції;
– слабкість банківської системи;
– дефіцит платіжного балансу;
– низький рівень довіри до уряду;
– високий рівень корупції;
– неефективне управління економікою [1, с. 90-95].
Причини виникнення сучасної кризової ситуації окрім вище перелічених є :
– війна на Сході держави;
– борги попередньої влади та розграбовані золотовалютні резерви;
– недосконала політика держави щодо регулювання валютного курсу (неефективність управління національною валютою може розглядатись свідомим
чинником погіршення і так складної ситуації);
– недобросовісність та корупція серед високо-посадовців;
– неспроможність протидіяти кланово-олігархічним структурам;
– надмірна надія на іноземні держави у вирішенні проблем як в економіці,
так і в питанні політичної безпеки під час війни.
Для того, щоб підприємство змогло ефективно функціонувати необхідним є:
– чіткий фінансовий менеджмент з врахуванням потреби ринку і можливостями її забезпечення;
– відповідність завдань і політики фірми європейським вимогам і стандартам;
– індивідуальний трудовий контракт підписаний з кожним працівником, де
були б вказані соціальні гарантії і забезпечення, а з іншого боку – вимоги
для їх отримання;
– чітка і послідовна політика керівників щодо своїх підлеглих з основним
акцентом на персонал як інвестицію свого розвитку;
– постійне інформування менеджерами своїх підлеглих про розробки, досягнення і невдач (працівник повинен знати, що йому не виплатили премію,
оскільки у підприємства є певні фінансові проблеми тощо);
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– готовність прислухатись до пропозицій підлеглих при вирішенні певної
проблеми на підприємстві;
– вміння брати на себе відповідальність як за успіхи, так і за невдачі;
– створення резервного фонду для акумулювання коштів на «чорний день»,
щоб можна було ефективно працювати і розвиватись навіть в час кризи.
Необхідно поступово створювати на підприємстві групи інформатизації та
навчання, пояснювати, що лише разом з своїми працівниками можливо досягти
поставлених цілей.
1. Тивончук І.О. Глобалізація і фінансові кризи національних економік / І.О. Тивончук //
Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Перспективи розв. зовнішньоекон. зв'язків України в
контексті процесів глобалізації: Щоріч. наук. пр. – 2001. – Вип. 28. – С. 90-95.
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БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ РОЗВИТКУ
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Послідовні та безперервні зміни у розвитку діяльності підприємства, що
передбачають вибір напряму цього розвитку, постановку мети, цілей і розроблення
завдань їх реалізації представлені векторами розвитку. Векторам розвитку підприємств, незалежно від принципової орієнтації управління їхньою діяльністю, притаманна економічна, організаційна і соціально-екологічна спрямованість.
Максимальне врахування вимог споживачів до продукції підприємства
потребує побудови систем управління підприємствами на основі стратегічного
маркетингу, який передбачає вибір оптимального напряму розвитку підприємства
в усіх зазначених векторах.
Економічний вектор розвитку підприємства визначає економічні перспективи,
можливість досягнення певного рівня фінансових показників діяльності, показників
ефективності використання ресурсів та результативності виробничої, торгівельної,
фінансової і інших видів діяльності. Розвиток підприємства у цьому напрямі, як і
його вибір, перш за все, цікавить власників, інвесторів та керівництво підприємства, і
тільки деякі його складові торкаються інтересів працівників (питання матеріального
стимулювання праці) і споживачів (питання вартості продукції). Хоч результати
просування підприємства цим вектором прямо залежить від продуктивності праці
працівників і прихильності до продукції споживачів.
Організаційний вектор розвитку визначає відповідність організаційної структури підприємства його потребам і перспективам розвитку, успішність управління загалом, досягнення відповідного рівня показників стану забезпечення потреб організації
в персоналі, ефективності використання робочого часу, кваліфікації та творчого
потенціалу усіх категорій персоналу, ритмічності діяльності, якості продукції, робіт
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та послуг тощо. Оскільки персонал вважається найважливішим ресурсом підприємства, то розвиток у цьому векторі створює умови для повнішого використання
потенціалу працівників, відтворення робочої сили, професійного розвитку тощо.
Вибір підприємством соціально-екологічного вектора розвитку є не менш
важливим, ніж попередніх, оскільки він визначається показниками та критеріями, які
відображають різні аспекти соціальної відповідальності підприємства перед
працівниками, споживачами і суспільством, загалом, а також реакцією на екологічні
проблеми. Вітчизняні вартісно-орієнтовані підприємства часто недооцінюють можливості розвитку у цьому векторі, пов’язуючи його з непродуктивними витратами.
Проте, рух у цьому напрямі перетворює відповідальність на економічну вигоду,
оскільки соціальні та екологічні проблеми становлять не лише проблеми, але й
можливості. Досвід закордонних підприємств свідчить про значні переваги, які вони
отримують від активної участі у вирішенні соціальних і екологічних проблем
суспільства. Наслідком руху підприємства у такому векторі розвитку є підвищення
ефективності використання різних видів ресурсів, покращення іміджу, визначення
нових ринків, нових послуг на існуючих ринках, розширенні існуючих ринків тощо.
Таким чином, економічний вектор розвитку в управлінні вартісно-орієнтованими підприємствами є визначальним, проте, розвиток їх діяльності у
організаційному та соціально-екологічному векторах дасть змогу досягти значних
конкурентних переваг не тільки у поточній діяльності цих підприємств, але й у
довгостроковій перспективі.
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ»
В умовах нестабільності функціонування економічної системи України фінансові аспекти діяльності підприємства були і залишаються одними з найважливіших
питань їх функціонування. Але особливої актуальності набувають питання, пов’язані
з забезпеченням виживання підприємств, основною передумовою якого є стабілізація
фінансового стану з метою створення можливостей для поступового впевненого
розвитку підприємства у довгостроковій перспективі та забезпечення економічного
зростання. Запорукою виживання підприємств є його фінансова стабільність.
У перекладі із латинської термін « стабільність» означає стійкий стан,
здатність до тривалого існування, збереження в часі.
На сьогоднішній день у науковій та економічній літературі можна побачити
багато підходів вітчизняних та зарубіжних дослідників до трактування поняття
«фінансова стабільність». Різноманітна кількість трактувань цього поняття
дозволила виокремити їх у окремі підходи, які ми згрупували у табл. 1.
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Таблиця 1
Підходи вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів
до трактування поняття «фінансова стабільність»[1-4]
Підходи

Автори

ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

О. Зеткіна,
Р. Авдєєва
Н. Кульбака,
М. Мерось
А. Бахолдін

ФІНАНСОВИЙ ПІДХІД

Н.О. Шпак,
М. І. Романишин,
Д. Марко, Л. Терезко

Ендрю Крокетт,
Майкл Керн, Тоні
Смарт
Майкл Фут, Дік Рогт,
Дері Ассон, Генрі
Спанс
Ендрю Крокетт,
Майкл Керн
Майкл Фут, Дік Рогт

Т.Л. Керанчук

БАНКІВСЬКИЙ ПІДХІД

В.О. Павловська,
С.О. Дембар
Вім Дуйзенберг,
Сон Ремонс, Ерік
Ност
В. Коваленко,
М. Драч, Р. Тортун,
Б. Голець
Я. Міркін, О. Олесь,
Т. Рибак

Сутність підходу
Зарубіжні вчені-економісти
Економічна стабільність підприємства – забезпечення
ефективної діяльності підприємства з високим рівнем його
рентабельності.
Економічна стабільність підприємства – це збалансований
стан ресурсів підприємства, що забезпечує його ефективну
діяльність.
Пов’язує фінансову стабільність з грошовою стабільністю,
зауважуючи, що вона не єдиний фактор.
Вітчизняні вчені-економісти
Економічна стабільність підприємства – це його здатність в
умовах прояву дестабілізаційних чинників бізнессередовища ефективно здійснювати виробничогосподарську діяльність.
Зарубіжні вчені-економісти
Фінансову стабільність – це відсутність нестабільності.
Фінансова стабільність визначається довірою економічних
суб'єктів до фінансових установ і ринків та відсутністю
відносних коливань цін на реальні чи фінансові активи.
Фінансову стабільність – це відсутність нестабільності.
Фінансова стабільність визначається довірою економічних
суб'єктів до фінансових установ і ринків та відсутністю
відносних коливань цін на реальні чи фінансові активи.
Вітчизняні вчені-економісти
Фінансова стабільність – можливість підприємства до збереження ним абсолютної або нормальної фінансової
стійкості
Фінансова стабільність підприємства, з одного боку, –
це економічний процес, а з другого – економічна категорія.
Зарубіжні вчені-економісти
Фінансова стабільність означає відлагоджене функціонування ключових елементів, які формують фінансову
систему.
Вітчизняні вчені-економісти
Фінансова стабільність банківської системи – повне та
якісне виконання завдань перед банківською системою, що
забезпечує досягнення позитивного фінансового результату.
Фінансова стабільність – це відсутність різко виражених
фінансових диспропорцій, фінансових шоків та паніки у
фінансово-банківській сфері.
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Проаналізувавши зазначені в табл. 1 підходи науковців до трактування поняття «фінансова стабільність», пропонуємо власне бачення його сутності. Отже,
фінансова стабільність підприємства – це здатність підприємства функціонувати
при незмінних показниках фінансового стану, що знаходяться в межах нормативних значень протягом певного періоду часу. Зокрема, період часу залежатиме
від конкретного виду та особливостей діяльності підприємства. Перспективним
напрямом подальших досліджень стане визначення чинників фінансової стабільності підприємства та ступеня їх впливу.
1. Перетятько А.В. Етимологія категорії «економічна стабільність підприємства» /
А.В. Перетятько // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб., 2013. – С. 203 – 212.
2. Шпак Н.О. Економічна стабільність підприємства: сутність та її складові /
Н.О. Шпак, М.І. Романишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.10. – C. 248-253.
3. Пшик Б.І. Фінансова стабільність: сутність та особливості прояву [Електронний
ресурс] / Б.І. Пшик // Вісник СевНТУ. Сер. : Економіка і фінанси . – 2013. – № 138. – С. 91-96. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsntue_2013_138_16.pdf.
4. Сізова А.В. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та напрями її
забезпечення / А.В. Сізова // Молодіжний науковий вісник УАБС НБСУ: Економічні науки. –
2012. – №2. – С.145-15.
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ВИРОБНИЧА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Високий рівень фізичного та морального зносу виробничого устаткування
машинобудівних підприємств, а також його невідповідність вимогам сучасного
рівня технічного та технологічного розвитку потребує впровадження змін, які
описує виробнича реструктуризація.
Здійснення виробничої реструктуризації є складним та тривалим процесом,
мета, цілі та завдання якого повинні сприяти реалізації загальної бізнес-стратегії
підприємства.
Своєю чергою, серед числа підходів до системи стратегічного управління
підприємством з кожним роком усе більшого поширення набуває той, в основі
якого лежать засади концепції корпоративної соціальної відповідальності (далі –
КСВ). Пояснюється це такими перевагами: досягнення сталого розвитку, зміцнення конкурентних переваг на ринку, формування позитивного іміджу підприємства,
172

лояльність з боку постачальників та споживачів, збільшення обсягу іноземних
інвестицій тощо.
Таким чином, виникає нове явище – соціально відповідальна виробнича
реструктуризація (далі – СВВР), що і є об’єктом дослідження. Виходячи з цього,
завданнями дослідження є визначити зміст СВВР та її місце в системі управління
соціально відповідальною діяльністю машинобудівного підприємства.
Дослідження наукових праць дозволило виявити лише поодинокі спроби щодо
визначення змісту поняття «соціально відповідальної реструктуризації» (далі – СВР).
Так, наприклад, Шкуліпа Л.В. розглядає СВР на залізничному транспорті і розуміє її
як «…відповідальність за будь-які можливі ризики під час та в результаті змін
структури, форми власності, організаційно-правової форми підприємства» [5, с. 45],
зокрема, відповідальність підприємства як роботодавця перед співробітниками за їх
розвиток, охорону їхнього здоров’я та безпеку праці [5, с. 46].
Окрім того, про поняття соціально відповідальна реструктуризація говорять
науковці, які вивчають проблеми становлення та розвитку КСВ на підприємствах
(Бас Ю.[3], Бурлакова Ю.М.[4], Колот А., Пашнюк Л.О. [2]), і також вказують на
те, що вона є проявом внутрішнього напрямку соціально відповідальної діяльності
підприємства, який враховує інтереси перш за все персоналу.
Мова, зокрема, йде про: проведення інформаційних кампаній, які висвітлюють структурні зміни в майбутньому; заходи з професійної перепідготовки кадрів;
сприяння у працевлаштуванні; здійснення компенсаційних виплат працівникам,
які потрапили під скорочення штату [4, 1, с. 189]. Такий ряд заходів можна доповнити ще тими, які передбачають охорону праці та забезпечення технічної безпеки
працівників на робочих місцях.
Проте вважаємо, що даний підхід до розуміння СВВР є вузьким та обмеженим, а разом з тим відповідає базовому рівню КСВ, який полягає у дотриманні
норм чинного законодавства, у даному випадку трудового права.
Іншими ж проявами виробничої реструктуризації як соціально відповідальної
на машинобудівних підприємствах є:
1) забезпечення мінімізації негативного впливу на навколишнє природне
середовище;
2) оптимізація використання таких обмежених природних ресурсів як вода,
газ, а також електроенергія;
3) утилізація відходів виробництва.
Тобто мова йде про екологічну складову КСВ, яка є її зовнішнім напрямком
та торкається інтересів держави, суспільства загалом і громад території присутності машинобудівного підприємства зокрема.
СВВР машинобудівного підприємства повинна також враховувати інтереси
споживачів, зокрема, через запровадження або ж дотримання стандартів якості у
сфері менеджменту (мова йде про міжнародний стандарт ISO 9001 та концепцію
TQM (Total Quality Management)).
СВВР може бути результатом провадження однієї із двох наступних систем
управління господарської діяльності машинобудівного підприємства:
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1. Підприємство не має розробленої КСВ стратегії, але в результаті прийняття
рішення про необхідність здійснення виробничої реструктуризації (наприклад, з
метою підвищення рівня конкурентоздатності його продукції) враховує інтереси
окремих груп заінтересованих сторін.
2. Підприємство позиціонує себе як соціально відповідальне і в результаті формування «матриці істотності» визначило, що одним із істотних питань є проведення
виробничої реструктуризації, підхід до реалізації якої буде відповідати бізнесстратегії підприємства та враховувати інтереси усіх груп заінтересованих сторін.
Таким чином, у першому випадку СВВР відповідає базовому рівню КСВ підприємства, а в другому – вищому.
Виходячи з вище викладеного, під СВВР машинобудівного підприємства пропонується розуміти комплекс добровільних заходів щодо заміни устаткування,
впровадження нових технологій, удосконалення системи управління та роботи
виробничого персоналу, що обумовлені виходом підприємства із кризи, покращенням його поточного фінансового стану або ж розширенням діяльності, не
порушуючи при цьому інтересів працівників, споживачів, держави та суспільства.
Таку складність даного виду перетворення на підприємстві необхідно враховувати
при побудові системи управління, що сприятиме досягненню поставлених цілей
бізнес-стратегії.
1. Сучков А. В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова його конкурентоспроможності // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності,
2013, Випуск 1, Том 3. – с.186-190.
2. Пашнюк Л.О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та напрями реалізації //
Теоретичні та прикладні питання економіки, Випуск 26, 2011. – с.196-201.
3. Бас Ю. Внутрішня складова корпоративної соціальної відповідальності // Збірник тез
доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Наукові орієнтири
розвитку України в умовах євроінтеграції" Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/archiveinternet-conference/67-conferencia-12-12-2013/1018-1018.html.
4. Бурлакова Ю.М. Корпоративна соціальна відповідальність: внутрішнє спрямування
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59062.doc.htm.
5. Шкуліпа Л.В. Соціально відповідальна реструктуризація залізничного транспорту в
Україні як провідна детермінанта в ССВЗТ // Збірник наукових праць Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
«Проблеми економіки транспорту», 2012, вип. 4. – с.44-50.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ВИСТАВКАХ-ЯРМАРКАХ
Із посиленням конкуренції власники і менеджери підприємств починають
задумуватися над ефективністю просування власної продукції та послуг. Це і не
дивно, адже збут є однією зі складових моделі економічного зростання, метою якої
є забезпечення повної фінансової рівноваги і уникнення ризику банкрутства в
процесі майбутнього економічного розвитку [1]. Одним із шляхів досягнення
ефективнішої реалізації продукції є участь у спеціалізованих виставках-ярмарках,
що є широко розповсюдженим інструментом у міжнародній практиці ведення
бізнесу і поступово вписується в українські реалії.
Виставка-ярмарок – заздалегідь запланований захід, суть якого полягає у
демонстрації зразків та товарів з метою ознайомлення широкого загалу з ними,
укладення торговельних угод та сприяння прогресу в одній чи кількох сферах
діяльності. Особливістю галузевих і спеціалізованих виставок-ярмарок є сувора
товарна спеціалізація, орієнтація на відвідувачів з аналогічними специфічними
потребами, особлива увага до реакції спеціалістів, конкурентів і споживачів та
аналізу тенденції ринку пропонованої галузі, товарів чи послуг [2, с. 250-251].
Участь у спеціалізованих виставках-ярмарках дає можливість: налагодити
безпосередні контакти з потенційними споживачами, постачальниками та посередниками; ознайомити громадськість із діяльністю підприємства і його продукцією;
вивчити ринок та проаналізувати попит і потреби споживачів; рекламувати свою
продукцію; генерувати нові ідеї завдяки аналізу діяльності і продукції конкурентів; покращувати імідж.
Хоча участь у виставках-ярмарках і має очевидні вигоди, потрібно звернути
увагу на їх затратність (витрати на орендну плату, монтаж і демонтаж експозиції,
рекламні носії, представницькі витрати) та реальну доцільність і необхідність
використання такого роду маркетингових засобів. Тобто важливим аспектом є
оцінювання планової ефективності участі у виставці та за умови позитивного
прийняття рішення – ефективності участі у виставці-ярмарку.
Оцінимо ефективність участі ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» у
виставках-ярмарках на прикладі міжнародних спеціалізованих виставок, які
організовує компанія «Артекспо Україна» та Національний шкіряно-взуттєвий
союз України: шкіри, взуття та хутра «LEATHER AND SHOES»; взуття та
аксесуарів «EXPO SHOES»; одягу з хутра та шкіри «EXPO FUR»; текстильної,
швейної продукції та обладнання «TEXTILE EXPO». Основною метою діяльності
компанії і союзу є надання послуг по просуванню товарів, обладнання і послуг у
шкіряній, взуттєвій, хутряній та текстильній індустріях.
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Оцінювати ефективність участі у виставці пропонуємо за алгоритмом:
формується система із восьми критеріїв оцінювання ефективності виставки; якщо
існує відповідність певному критерію, присвоюється значення 0,125, якщо не
відповідає – 0 [3]. Значення балів сумуються.
Перелік обраних критеріїв для оцінювання та присвоєні значення відповідно
до кожної виставки-ярмарку наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Оцінювання ефективності участі ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок»
у виставках-ярмарках компанії «Артекспо Україна»

Критерії
Спеціалізація і особливості виставки
відповідають цілям компанії
Достатній середній рейтинг країнекспонентів
Значна частка аудиторії з високим рівнем
зацікавленості та поінформованості про
продукцію (понад 85 %)
Значна частка відвідувачів, які планують
закупівлю продукції (понад 50 %)
Достатня щільність руху аудиторії
відвідувачів (понад 1 особу/м2)
Ефективна рекламна кампанія
Очікуваний дохід від продажу продукції,
стимульованого участю у виставці
перевищує прогнозовані витрати
Достатня
кількість
перспективних
контрактів для гарантування отримання
очікуваного ефекту
Сумарна бальна оцінка (ефективність)

Бальна оцінка відповідності фактичного
значення нормативно-критеріальному
«LEATHER
«EXPO
«EXPO «TEXTIL
AND
SHOES»
FUR»
E EXPO»
SHOES»
0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0

0,125

0,125

0

0

0,125

0,125

0

0,125

0,125

0,125

0

0

0,125

0,125

0

0

0,125

0,125

0

0

0,125

0

0

0

1

0,875

0,250

0,250

*оцінено на основі даних [4, 5]
Інтерпретувати значення пропонуємо за шкалою: 0-0,3 – не доцільно брати
участь у виставці; 0,4-0,7 – можна брати участь у виставці, якщо ефект від
пропонованої виставки дасть можливість покрити витрати на участь у ній; 0,7-1 –
доцільно брати участь у виставці.
Відповідно до отриманих даних можна зробити висновок, що для ПАТ
«Шкіряне підприємство «Світанок» доцільно у першу чергу приймати участь у
спеціалізованій виставці шкіри, взуття та хутра «LEATHER AND SHOES»,
сумарна бальна оцінка якої має найвище значення. Також прийнятною є виставка
взуття та аксесуарів «EXPO SHOES», але ефективність її є меншою. Концепція
«EXPO FUR» та «TEXTILE EXPO» є неприйнятними.
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Отже, спеціалізовані виставки-ярмарки за умови їх влучності і обґрунтованості вибору, всебічній продуманості та залучення кваліфікованих спеціалістів
можуть відіграти одну із ключових ролей у економічному зростанні підприємства.
1. Управління використанням капіталу / Планування матеріальних потоків капіталу
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/157/10292.html.
2. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: навч. посіб. / Т.М. Циганкова,
Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.
3. Дзюбіна А.В. Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними
проектами підприємства / А.В. Дзюбіна, І.Є. Матвій, К.О. Дзюбіна // Вісник Національного
університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. –
С. 139-147.
4. Центр гуманитарных технологий: информационно-аналитический портал / Рейтинг
стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info.
5.
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Україна
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://artexpo.ua/ru/index.htm.
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ОЦІНКА РОЛІ ДЕРЖАВИ У ПІДТРИМЦІ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
У аграрній сфері функціонують різні організаційні форми виробників
сільськогосподарської продукції. Однією з таких форм є фермерські господарства.
В українському законодавстві фермерське господарство визначено як форму
підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили
бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках,
наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону [1].
Функціонування фермерських господарств досліджували економісти: П. Саблук, В. Липчук, Є. Майовець, О. Прокопишин, Т. Осташко, Ю. Губені, В. Горьовий, М. Малік, В. Юрчишин та ін. До проблем трансформації українського села,
розвитку господарської діяльності в агросфері звертались і соціологи, зокрема В.
Тарасенко, О.Гончарук, В. Чигрин, А. Шатохін та ін.
Згідно статистичних даних станом на 2012 р. кількість фермерських господарств в Україні становила 40 676 одиниць. Частка фермерських господарств у
структурі діючих господарюючих суб’єктів, що зареєстровані як юридичні особи
за основним видом діяльності, у сільському господарстві залишається стабільною
протягом останніх 10 років і становить понад 70%. Водночас, якщо врахувати
особисті селянські господарства (4301,8 тис. одиниць), які присутні в аграрній
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сфері України та багато з яких ведуть підсобне господарство, яке дозволяє їх
членам забезпечити власні потреби в натуральній сировині, а також вижити в сучасних умовах за відсутності альтернативних джерел доходів, тоді частка
фермерських домогосподарств буде мізерною і становитиме 0,93% [2, с. 50, 65].
Для аналізу діяльності фермерських господарств доцільно використати не
тільки статистичні дані, але й соціологічні дослідження, які дають змогу оцінити
проблеми функціонування фермерських господарств ізсередини.
Мета дослідження полягає у виявленні думки керівників фермерських господарств щодо ролі держави у підтримці даної форми підприємницької діяльності
(фермерства).
Нами проведено експертне опитування під час агропромислової виставки –
«Агро-2011» у м. Києві 2 червня 2011 р3. До вибіркової сукупності увійшли 102 фермери. Фермери, які взяли участь в опитуванні, переважно чоловіки (93%).
Більшість експертів середнього віку, а саме 30% віком 30-39 років та 28% у віці
40-49 років, тих, кому понад 50 років, – 27%. Освітній рівень експертів: середня
спеціальна (24%), вища (65%). Більшість фермерів господарюють на земельному
наділі розміром понад 1 га (77%). Дві третини фермерів працюють у сфері
рослинництва, одна третина – у тваринництві. Більшість фермерів (86%) мають
стаж роботи у цій сфері понад 5 років. Експерти представляли майже всі області
України.
Розподіл відповідей на запитання: «Що, на Вашу думку, гальмує розвиток
фермерського господарювання в Україні?»4 – показує, що немає якоїсь найбільшої
та єдиної перешкоди, про яку б вказали більшість опитаних фермерів. До топ-три
увійшли несприятлива податкова політика уряду (46,1%), непрогнозованість
економічної ситуації в країні (44,1%) та некомпетентність влади на місцях (38,2%).
Загалом у відповіді на питання про ефективність державної підтримки у
сільськогосподарській сфері України майже всі опитувані (95,1%) вважають її
неефективною. Водночас, під час відповіді на запитання: «Чи скористалися Ви
хоча б однією із форм підтримок, що передбачена законодавством у сфері
сільського господарства» 67,6% відповіли ні, 26,5% – так, ще 3,9% вказали, що
мають такий намір. Переважна більшість опитаних вважає, що кошти, які виділяє
держава на підтримку сільського господарства не доходять до фермера, ще 30,4%
висловилися, що кошти доходять частково. Основною причиною, що перешкоджає
отримати від держави які-небудь кошти фермери назвали розкрадання, передусім, на
рівні держави (50,0%), посередниками (26,5%), на рівні облдержадміністрацій
(13,7%).
У відповідях на запитання, які заходи слід реалізувати для стимулювання
розвитку фермерства в Україні, більшість альтернатив відповідей були відзначені
як такі, що належать до державної компетенції. Питання законодавчого регулювання, ефективного функціонування державних програм підтримки фермерства,
3

Опитування проведено за участі О. Говорухи (магістр соціології ЛНУ ім. І.Франка)
сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали право обирати
декілька запропонованих варіантів
4
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формування позитивної громадської думки в суспільстві стосовно фермерської
діяльності – за все це має відповідати держава, на думку опитаних. Своєю чергою,
третина опитаних не вважає за потрібне на рівні держави сприяти входженню
іноземного інвестора у земельну сферу господарювання, 40,2% обрали варіант
«важко відповісти». Таке твердження, як «використання жорстких політичних та
економічних заходів у державному управлінні земельними ресурсами», теж не
знайшло одностайної підтримки серед опитаних. Половина респондентів-фермерів
(52,9%) вважають за необхідне створення земельного іпотечного банку –
державного агента на ринку землі, водночас 16,7% – проти цього. А третина не
змогли дати однозначної відповіді на поставлене запитання.
Отже, протягом останніх років регулятивні заходи держави не мали позитивного
впливу на підприємницьку діяльність і не забезпечили стрімкого розвитку фермерських господарств. Проте роль держави у стимулюванні фермерської справи є
вагомою. Насамперед, з боку держави необхідно забезпечити дієвість програм
розвитку сільських територій та ефективне функціонування програм підтримки
фермерства. Водночас, покладатися виключно на державу в процесі започаткування
власної справи не слід. Відтак для досягнення успіху в фермерській діяльності, на
думку опитаних, також необхідними є наявність життєвого досвіду, навичок роботи в
сільському господарстві (62%), міцне здоров’я (61%), стабільність у суспільстві
(54%) та фаховість (52%).
1. Закон України «Про фермерське господарство». Поточна редакція від 06.11.2014, підстава
1206-18.
:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
2. Сільське господарство України 2012 : стат. зб. / за ред. Н.С. Власенко. – К. :
Державна служба статистики України, 2013. – 402 с.

Мала Н.Т.
к.е.н., доц.
Грабельська О.В.
Національний університет «Львівська політехніка»
РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ
В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ринкове середовище функціонування вітчизняних підприємств характеризується жорсткими умовами конкуренції. Все більш актуальними стають питання
розвитку підприємств, їх спроможності швидко реагувати на зміни зовнішнього і
внутрішнього середовища. Економічний розвиток підприємства в мінливих ринкових
умовах повинен здійснюватися при наявності не лише якісних але і структурних змін.
Підприємство в процесі своєї діяльності за допомогою планування розвитку має
можливість вчасно враховувати всі зміни конкурентного середовища.
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Вагомий внесок у дослідження ролі планування в процесі управління
розвитком підприємства зробили вітчизняні та іноземні науковці, зокрема: Р.
Акофф, І. Ансофф, В. Архіпов, В. Бабич, О. Віханський, Г. Висоцький, П. Друкер,
В. Єфремов, О. Кузьмін, Л. Мельник, В. Пономаренко, С. Попов, З. Шершньова,
О. Ястремська.
Збільшення рівня потенціалу та підвищення конкурентоспроможності підприємства можна досягти шляхом управління розвитком. В узагальненому вигляді
управління – це циклічно повторюваний процес впливу суб’єкта управління на об’єкт
управління, у якому послідовно на основі обробки вихідної інформації про стан
об’єкта та оцінки оточення розробляється план досягнення мети та міри для його
реалізації, здійснюється передача впливів на об’єкт управління та контроль їх
виконання, корегування плану в залежності від зміни умов оточення та стану об’єкта,
розробка та передача нових впливів, обраних з множини варіантів, що забезпечують
досягнення конкретної мети при оптимальних витратах ресурсів [1, с. 10-11].
Забезпечення швидкого економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності можуть бути вирішені за допомогою використання ефективних
стратегій економічного розвитку. Проте, мова йде не просто про одноразове
використання планів для досягнення миттєвих переваг, але про безперервне
планування економічного розвитку підприємства, що передбачає розробку цілей,
завдань, визначення факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, кращих
методів і способів реалізації планів для досягнення поставлених цілей.
Українські підприємства намагаються активно використовувати та удосконалювати різні системи та моделі управлінської діяльності для підвищення
довготермінової ефективності діяльності. На підприємствах створюються спеціальні відділи, робочі групи та сектори для визначення довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку підприємства та формування відповідних стратегічних
систем. Використовуючи сучасні напрацювання та здобутки стратегічного
менеджменту, підприємство отримує значну перевагу порівняно з конкурентами у
боротьбі за ресурси, ринки, споживачів, постачальників тощо [2, с. 5].
Отже, планування економічного розвитку підприємства є однією з пріоритетних цілей його функціонування, оскільки забезпечує підвищення конкурентноспроможності продукції та зміцнення конкурентних позицій суб’єкта господарювання на міжнародній арені; задоволення нових потреб споживачів. Тому
саме, планування економічного розвитку дозволить забезпечити формування
ефективної стратегії діяльності підприємства.
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. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКІВ РІЗНИХ РІВНІВ УПРАЛІННЯ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Результати роботи будь-якого керівника залежать не тільки від діяльності
колективу (відділу, підрозділу тощо), який він очолює, а також від організації
власної праці. Тому кандидат на цю посаду повинен чітко уявляти собі завдання,
які повинні виконувати керівники різних рівнів управління, адже вони істотно
відрізняються.
Однак, незалежно від рівня управління, кожен управлінець повинен виконувати такі завдання:
– спрямовувати свою роботу на підвищення ефективності діяльності підприємства (зокрема, одержання прибутку) та зміцнення його позицій на ринку;
– підтримувати визначений набір соціальних, моральних та культурних
цінностей підприємства, поведінкові та комунікативні стереотипи, що
склалися щодо акціонерів, клієнтів, партнерів, конкурентів тощо;
– забезпечувати створення комунікацій, які охоплюватимуть всі рівні управління, а також формалізовувати інформацію через складання схем, алгоритмів
тощо, щоб своєчасно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі;
– переконувати підлеглих у актуальності виконання конкретних завдань і
реалістичності та перспективі їх виконання, а також враховувати інтереси
усіх сторін, що беруть участь у конкретному бізнес-проекті, організовувати
та координувати роботу в команді;
– у своїй діяльності орієнтуватися на потреби споживачів, організовувати
маркетингові дослідження;
– розробляти управлінські рішення, обирати з них оптимальне і забезпечувати контроль за його виконанням;
– активно залучати підлеглих до вирішення проблемних питань та прийняття
управлінських рішень, формувати у працівників стратегічне мислення;
– надавати підлеглим часткову автономію, що, в свою чергу, буде викликати
бажання самовдосконалюватись та професійно розвиватись;
– постійно проявляти свій професіоналізм, діяти енергійно, швидко, бути
лідером та подавати приклад підлеглим;
– проводити політику, що базується на виявленні у підлеглих організаторських, лідерських та творчих якостей, сприяти їх реалізації та професійному розвитку;
– ніколи не виходити у своїй діяльності за межі професійної етики,
підтримувати моральні цінності, а також сприяти фізичному та психічному
здоров’ю підлеглих;
– підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в колективі та
сприяти уникненню конфліктних ситуацій;
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– розробити методи роботи з персоналом (а саме його набору, оцінювання та
розвитку), систему морального та матеріального стимулювання працівників, забезпечити можливість їх кар’єрного росту та відчуття соціальної
захищеності;
– проявляти психологічні якості, зокрема вміння слухати працівників,
реагувати на їх потреби та враховувати їх інтереси;
– мислити масштабно та перспективно, постійно вдосконалювати свої знання
з метою виходу підприємства на нові ринки збуту, залучення інвестицій та
покращення економічної співпраці з контрагентами тощо.
Тому сучасний керівник повинен володіти усіма особистісно-професійними
якостями, що відображають його професійну компетентність, стратегічно
мислити, бути лідером і прагнути гармонізувати соціальні, культурні та моральні
цінності підприємства з індивідуальними цінностями працівників.

Міркунова Т.І.
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мрихіна О.Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ
Розвиток інформаційних технологій (ІТ) зумовив зміну парадигми господарювання в усіх галузях промисловості. Одним зі стратегічних видів діяльності у
світовій економіці є машинобудування. Підприємства цієї галузі стали фактично
найважливішими споживачами високих технологій, водночас вони є суб’єктами,
які диктують потребу в нових технологіях. Високий рівень автоматизації
машинобудівних підприємств світу відображає тенденції мультиплікативного
розвитку ІТ. Утім, нині актуальним науково-практичним завданням є пошук оптимальних форм продукування та впровадження високих технологій інформаційного
типу. Серед таких форм особливо популярні стартап-компанії.
Метою даної роботи є вивчення зарубіжного досвіду впровадження високих
технологій на підприємствах машинобудування (з використанням стартапів).
У середині 80-х рр. минулого століття більшість світових високотехнологічних машинобудівних компаній стикнулися з необхідністю зміни підходів до
традиційного на той час провайдингу інновацій. Існуюча теорія «закритих
інновацій» передбачала, що підприємства самі вивчають ринок, здійснюють
НДДКР, виготовляють інноваційний продукт та комерціалізують його. Бізнесмоделі підприємств були сконцентровані на технологіях. Вважалося, що
інвестування в НДДКР, наймання найкращих спеціалістів, посилений захист
об’єктів права інтелектуальної власності тощо – є визначальними чинниками
успіху компанії. Однак, з плином часу для ефективного провадження
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підприємствами інноваційної діяльності, а головне – відповідності швидко
зростаючим потребам ринку, цього стало недостатньо.
Основними причинами вважають підвищення рівня мобільності та освіченості висококваліфікованих спеціалістів, поширення венчурного фінансування,
скорочення часу між розробкою та комерціалізацією технології тощо. Накопичений досвід вийшов за межі вузьких структур знань закритого типу, створених у
вигляді централізованих дослідницьких лабораторій компаній.
Якщо до 80-х рр. ХХ ст. для високотехнологічних машинобудівних підприємств основним було розроблення нових технологій, і лише після цього – пошук
ринків збуту, то наприкінці ХХ ст. вже самі ринки почали диктувати потреби в
технологіях. Своєю чергою, вивчення та випробовування ринків методом проб та
помилок стало дороговартісним досвідом для компаній. Перспектив набули малі
підприємства, які створювали інноваційну технологію на потребу ринку або навіть
його невеличкого сегменту. Водночас, поширення приватного венчурного капіталу
сприяло тому, що його часто освоювали при створенні нових фірм, які переводили
результати зовнішніх досліджень на етап комерціалізації і трансформації цих фірм
у зростаючі компанії з високою капіталізацією. Фактично так стали з’являтися
перші стартапи.
Для оцінки ефективності впровадження високих технологій машинобудівними підприємствами доцільно проаналізувати динаміку доданої вартості.
Додану вартість розглянуто, починаючи від 2000 р. – стрімкого розвитку ІТ у світі,
до 2015 р., та з огляду на перспективу – до 2025 р. (табл. 1. [1]).
За даними табл. 1, видно, що протягом аналізованого періоду величини
показника доданої вартості на машинобудівних підприємствах зростають. Утім,
аналітики [2] прогнозують, що після 2015 р. на таких підприємствах буде
перенасичення фахівців із вищою освітою та зменшення кількості робітників, що
ускладнюватиме практичне впровадження високих технологій у виробництві.
Підприємства потребуватимуть техніків і молодших спеціалістів.
Таблиця 1
Зміна доданої вартості на підприємствах машинобудування (2000-2025 рр.)
Показники
Бразилія
Китай
Індія
Японія
Росія
США
Країни ЄС (27)
Разом

2000
11,0
28,2
6,3
89,7
9,8
123,7
158,0
426,7

Додана вартість за роками, млн. євро
2015
2020
2005
2010
(прогноз) (прогноз)
13,2
14,2
18,8
22,6
58,4
161,4
248,0
329,4
8,4
12,8
19,3
26,0
96,2
66,2
75,4
81,0
10,8
12,1
14,9
17,6
124,5
103,0
115,5
129,7
160,8
157,5
178,3
193,2
472,4
527,1
670,2
799,6
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2025
(прогноз)
27,2
410,1
34,4
86,3
20,8
144,9
204,7
928,3

Окрім того, машинобудування стикнеться з високим конкурентним тиском з
боку інших галузей (зокрема аерокосмічної та автомобільної). Отже, перспективність стартап-компаній зростатиме і надалі, а проблема недостатності
спеціалістів із середньою освітою, технічних працівників, очевидно, стане новим
витком в історії світового досвіду впровадження високих технологій.
Перспективність розвитку високих технологій відображає і статистика Світового банку [3], зокрема на європейських теренах: країнами Центральної Європи і
Балтії у 2012 р. було витрачено на дослідження і розробки 1,10 % ВВП, країнами
Європи в цілому – 2,14 %, країнами Європейського Союзу – 2,06%, країнамичленами ОЕКР – 2,40%. Загалом, у світі в дослідження і розробки було
інвестовано 2,13% світового ВВП. Окрім того, відбулося збільшення кількості
патентів: лише за період 2011-2012 рр. від 1277816 до 1430327 од. [3] Проведений
аналіз даних щодо збільшення кількості запатентованих об’єктів права інтелектуальної власності засвідчив розвиток високих технологій в машинобудуванні,
зокрема генерованих стартапами.
Беручи до уваги зазначене вище, умови глобального ринкового середовища
диктують необхідність активізації стартапів як найбільш ефективного способу
підвищення конкурентоспроможності України і подальшого її розвитку за
інтенсивним типом. Вивчення зарубіжного досвіду впровадження високих технологій на машинобудівних підприємствах дало змогу сформувати низку рекомендацій для вітчизняних підприємств, зокрема доцільно:
− впроваджувати спеціальні програми стимулювання стартапів (світовий
досвід існування стартапів доводить, що такі проекти розробляються
здебільшого у дрібних групах підприємців, а не у великих корпораціях);
− доопрацювати існуючу нормативно-законодавчу базу в частині врахування
інтересів стартапів, зокрема щодо спеціальних пільгових режимів, регулювання венчурного інвестування в інноваційні розробки тощо;
− внести зміни до Господарського кодексу України та інших законодавчих
актів щодо надання можливості ВНЗ створювати на своїй базі стартапи
(при цьому особливу увагу слід надати питанням захисту інтелектуальної
власності);
− розробити організаційне та методичне забезпечення для трансферу високих
технологій, з урахуванням галузевих особливостей підприємств машинобудування.
1. Competitiveness of EU Mechanical Engineering // Report: [Ел. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.eu-nited.net/cms/upload/pdf/Data_on_Global_Mechanical_Engineering__and_position_
of_ EU_ in_terms_of_global_supply_and_competitiveness.pdf.
2. The competitiveness of the European Mechanical Engineering Industry // Industry Forum:
[Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://www.industryforum.co.uk/resources/articles/thecompetitiveness-of-european-mechanical-engineering-industry/.
3. World Development Indicators // World Bank: [Ел. ресурс]. – Режим доступу:
http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology.
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АНТИСИПАТИВНЕ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасні вельми несприятливі та кризові тенденції розвитку вітчизняного
підприємницького середовища, що яскраво демонструють інтенсивне зростання
нестабільності та непередбачуваності зовнішніх умов функціонування, гостро
наголошують керівництву суб’єктів господарювання на необхідності застосування
ефективних попереджувальних механізмів управління. На жаль, як свідчить
практика управління вітчизняними підприємствами, більшість керівників та
менеджерів тяжіють до консервативності та жорсткості при побудові систем
менеджменту. На противагу цьому факту слід зазначити, що у сучасному
гіпердинамічному та малопрогнозованому середовищі функціонування управлінські механізми повинні бути цілковито спряженими з існуючими умовами
діяльності. Мова йде не лише про адаптивні властивості систем менеджменту, що
є вже недостатнім за теперішніх обставин, але й про їхню здатність ефективно
випереджувати зміни середовища функціонування і таким чином забезпечувати
стабільну цілеспрямовану діяльність підприємств.
Як відомо з практики різних суспільних сфер, запорукою вчасного попередження виникнення та впливу певного явища є раннє ідентифікування його найперших,
слабких ознак, які служитимуть інформаційним підґрунтям для розроблення
відповідних превентивних дій. Саме тому на фоні вищеописаних тенденцій розвитку
сучасного середовища функціонування антисипативне управління на засадах слабких
сигналів набуває неабиякої актуальності для вітчизняних підприємств. Адже саме цей
вид управління спрямований на перманентне відстеження слабких сигналів
середовища функціонування та передбачення їх подальшого розвитку з метою
визначення на цій основі найбільш ймовірних потенційних явищ, що матимуть вплив
на діяльність суб’єкта господарювання, та формування відповідних випереджувальних управлінських рішень.
Одним із невід’ємних гарантів результативного функціонування механізму
антисипативного управління у системі менеджменту підприємства є налагодження
ефективного антисипативного контролю. Функція антисипативного контролювання органічно реалізовується у процесі антисипативного управління після
виконання функцій планування, організування та мотивування з метою перевірки
ефективності їх здійснення. Таким чином, антисипативне контролювання спрямоване на перманентний моніторинг, перевірку та оцінювання результативності
реалізації технології антисипативного управління відповідно до встановлених
критеріїв і стандартів, та зокрема, оцінювання слабких сигналів, з метою визначення необхідності у здійсненні регулювальних заходів. Результатом виконання
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цієї функції має бути адекватно сформована та обґрунтована база для виконання
антисипативного регулювання як функції усунення виявлених під час контролювання відхилень, недоліків чи збоїв у процесі антисипативного управління
підприємством.
Антисипативне контролювання діяльності підприємства повинно забезпечувати: перевірку дієвості, реалістичності та відповідності реалізованих антисипативних сценаріїв поточним умовам функціонування; оцінювання ефективності
реалізації антисипативних сценаріїв у діяльності підприємства; виявлення
проігнорованих в процесі антисипативного планування слабких сигналів середовища функціонування, що в поточному періоді вплинули на діяльність підприємства; перевірку відповідності сформованих гіпотетичних траєкторій розвитку
слабких сигналів у середовищі функціонування до реальних шляхів їх розвитку;
оцінювання рівня відповідності встановлених ймовірнісних показників реальним
умовам функціонування підприємства; перевірку дієвості, адекватності та
ефективності реалізації розроблених і реалізованих заходів щодо використання
можливостей чи усунення загроз, виявлених за слабкими сигналами середовища
функціонування. Крім того, антисипативне контролювання має бути спрямоване
на встановлення причин, що зумовили невідповідності та недоліки в процесі
реалізації операцій антисипативного планування (ідентифікування слабких
сигналів середовища функціонування, їх ранжування та відбору, формування
траєкторій розвитку пріоритетних сигналів до потенційних явищ, розроблення
превентивних заходів тощо), перевірку ефективності роботи працівників, які
задіяні у процес антисипативного управління на підприємстві, виявлення недоліків
під час виконання антисипативного мотивування тощо.
У процесі антисипативного контролювання особливого значення набуває
спектр завдань, що пов’язані із спостереженням за розвитком зареєстрованих та
проігнорованих слабких сигналів у середовищі функціонування підприємства
після реалізації функцій антисипативного управління (антисипативного планування, організування та мотивування) та їх різноаспектним оцінюванням. Мова
йде, наприклад, про те, що інколи проігноровані в процесі антисипативного
планування слабкі сигнали середовища функціонування можуть перетворитись у
можливості або загрози, що матимуть вагомий вплив на діяльність підприємства.
У цьому випадку доцільно встановити причини, що зумовили недоліки та
прогалини у роботі фахівців з антисипативного управління. Крім того, результати
виконаних досліджень засвідчили, що у практиці здійснення антисипативного
контролювання на підприємствах виникає необхідність у кількісно-ймовірнісному
оцінюванні впливу потенційних явищ, що ідентифіковані за відповідними слабкими сигналами, на результативність діяльності підприємства. Таке оцінювання
можна проводити на основі вибору показників, що здатні репрезентувати вплив
виявленого за слабкими сигналами явища на діяльність підприємства, та імітаційного моделювання різних варіантів можливих значень обраного індикатора як
випадкової величини з метою встановлення найбільш ймовірного діапазону зміни
показника внаслідок впливу відповідного явища.
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З метою дотримання логіки здійснення антисипативного контролювання у
процесі антисипативного управління підприємством та забезпечення його
ефективних результатів доцільно реалізовувати цю функцію у такій уніфікованій
поетапній послідовності [1-2]: встановлення цілей та завдань антисипативного
контролювання; визначення об’єкта та предмета антисипативного контролювання;
підбір та конкретизація критеріїв і стандартів антисипативного контролювання;
вибір методів антисипативного контролювання; спостереження, перевірка та
оцінювання об’єктів і предметів антисипативного контролювання; зіставлення
одержаних фактичних даних про об’єкт і предмет антисипативного контролювання із обраними критеріями та стандартами; аналізування виявлених відхилень і
встановлення необхідності у здійсненні регулювальних заходів. Процес
антисипативного контролювання реалізовується на основі класичної послідовності
загальної функції контролювання, однак кожен його етап набуває специфічного
змістового наповнення відповідно до конкретних особливостей антисипативного
управління.
1. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник /
О.Є. Кузьмін, О Г. Мельник. – 2-е вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет
«Львівська політехніка» [Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ +» Інституту
післядипломної освіти], «Інтелект-Захід», 2003. – 352 с.
2. 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.

Мірошник Р.О.
к.е.н., ст. викладач
Національний університет «Львівська політехніка»
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО
ПЕРЕТВОРЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
В сучасних ринкових умовах господарювання важливими завданням
підприємств є використання ефективних способів та методів ведення господарської діяльності. Це не можливо без раціонального використання наявних активів
та ресурсів з подальшою трансформацією в капітал підприємства. Одним із
важливих активів підприємства є персонал, котрий є джерелом формування
інтелектуального потенціалу організації, що, власне, визначає інтелектуальний
капітал підприємства. Сучасні світові та європейські тенденції свідчать, що, успіх
провідних корпорацій та окремо взятих галузей, залежить не тільки від рівня НТП,
техніки й технології, а, в першу чергу, від наявності якісного та кваліфікованого
персоналу. У сучасному постінформаційному суспільстві перед працівниками
підприємства ставляться завдання генерувати ідеї, приймати нестандартні
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рішення, креативно підходити до бізнес-процесів. Персонал підприємства буде
тоді ефективними, коли зможе ідеї та концепції трансформувати в готові бізнеспроекти. Як показує практика господарювання сучасних вітчизняних підприємств,
в Україні у більшості випадків людські ресурси розглядаються як дешева робоча
сила, а ніж як цінний актив інтелектуального капіталу. Тому переспективи формування вітчизняної конкурентоспроможної економіки залежатимуть від належної
уваги як підприємства, так і держави до акумулювання, розвитку та ефективної
реалізації інтелектуального потенціалу суспільства в цілому.
Інтелектуальний потенціал – це здатність та спроможність раціонально
використати наявні знання, навички, вміння, досвід працівниками підприємства
для отримання максимального економічного ефекту. Інтелектуальний потенціал
разом із наявними у підприємствами інтелектуальними активами (ринкові активи,
інфраструктурні активи, об'єкти інтелектуальної власності) формує склад та
структуру інтелектуального капіталу.
Проблематикою інтелектуального капіталу займаються багато науковців та
вчених, тому не існує єдиного визначення цієї дефініції. Зокрема, Кендюхова О.В.,
вважає, що "… інтелектуальний капітал – це здатні створювати нову вартість інтелектуальні ресурси підприємства, представлені людським і машинним інтелектом,
а також інтелектуальними продуктами, виробленими самостійно чи залученими з
інших джерел як засоби створення нової вартості. Інтелектуальний капітал – це
засіб досягнення мети, а інтелектуальний потенціал – можливості її досягнення.
Інтелектуальна власність характеризує перш за все правовий аспект володіння
певними результатами інтелектуальної діяльності, інтелектуальними ресурсами
без урахування того, чи несуть у собі об’єкти інтелектуальної власності функцію
капіталу як засобу створення нової вартості" [1, с. 29].
Інтелектуальний капітал – це сума знань, досвід, професійна підготовка та
інтуїція всіх працівників підприємства. До цього слід додати напрацьовані людські
зв'язки, інформацію у вигляді баз даних, інтелектуальну власність, інформаційні
мережі, що миттєво опрацьовують інформацію всім працівникам відповідної
структури, завдяки їм дається реагувати на зміни швидко та адекватно [2, с. 32].
Перетворення інтелектуальних активів в інтелетуальний капітал є наслідком
реалізації інтелектуального потенціалу. Саме вдало реалізований в інтелектуальний капітал інтелектуальний потенціал забезпечує ефект від наявності у підприємства інтелектуальних ресурсів, який полягає у підвищенні рівня конкурентоспроможності, підвищенні продуктивності праці, отриманні додаткових прибутків,
зростанні ринкової вартості підприємства. Інтелектуальний потенціал є головним
чинником формування інтелектуального капіталу на конкретний момент часу, а
саме завдяки йому інтелектуальні ресурси перетворюються в інтелектуальний
капітал [3, с. 228].
Для трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал
підприємства необхідно наявність таких факторів: рівень освіти та кваліфікація
кадрів підприємства, інтелектуальні здібності персоналу підприємства, ефективний менеджмент персоналу, наявність інших нематеріальних активів, що входять в
склад інтелектуального капіталу.
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Першим фактором є рівень освіти. Рівень інтелектуального потенціалу визначатиметься освітнім рівнем працівників, їхніми знаннями, навичками та вміннями,
які набуті в процесі трудової діяльності, кваліфікацією працівників тощо. Якість
освіти, яку здобули працівники в процесі навчання, може характеризуватись
корисністю набутих знань і навичок, які є фундаментом для здійснення прикладних та фундаментальних досліджень, тобто творчої діяльності людини.
Другим фактором, який визначає інтелектульний потенціал, є природні
здібності працівників. Зокрема, до них слід віднести: ерудицію, інтуїцію, винахідливість, креативність, інноваційність, здатність генерувати нестандартні підходи
до прийняття управлінських рішень. Ці властивості людей, в більшості випадків, є
вродженими, проте, частина цих здібностей може бути набутою в процесі трудової
дільності, що потребує постійного самовдосконалення, самотренінгу, бажання
працівника до розвитку. Слід відмітити, що велика значення мають культура та
менталітет суспільства в якому зростає індивид, ставлення людей до праці тощо.
Третім фактором є система менеджменту на підприємстві, а саме менеджмент
персоналу, завданням якого є раціональне та ефективне використання наявних
трудових ресурсів підприємства. Ефективне використання працівників передбачає
правильне планування, організування, мотивування та контролювання процесу
праці, а, особливо, творчої та наукової діяльності колективу. Керівництво повинно
вміти виявити талановитих працівників, правильно розподіляти обов'язки та
завдання між підлеглими, делегувати повноваження тим працівникам, які можуть
виконати завдання найкраще.
Четвертий фактор – наявність та взаємодія працівників з іншими інтелектуальними ресурсами (ринковими та інфраструктурними активами, об'єктами
інтелектуальної власності). Наявність техніки та технологій, «ноу-хау», патентів та
ліцензій, інформаційних мереж та ресурсів підсилює творчу та інноваційну
діяльність працівників.
Отже, підсумовучи вище сказане, слід зазначити, що інтелетуальний потенціал є важливим фактором розвитку підприємства, при вдалому та ефективному
використанні здатний до трансформації в інтелектуальний капітал. Це в свою
чергу дозволить підприємству створювати та реалізовувати якісні товари та
послуги, сформувати конкурентні переваги над суперниками на ринку, мати
власну «родзинку» для клієнтів, підвищити ринкову вартість, залучати кваліфікованих та талановитих працівників, і, врешті-решт, збільшувати обсяги
прибутків та частку ринку.
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АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Антикризове фінансове управління

З розвитком фінансових відносин, та поглибленням економічних зв’язків між
суб’єктами господарства та державою, починають виникати загрози здатні погіршити фінансове становище підприємства, та навіть призвести до банкрутства.
Основним інструментом подолання кризових явищ і загроз банкрутства
підприємства, та досягнення ним стійкого фінансового становища виступає
антикризове фінансове управління. Антикризове фінансове управління посідає
значну роль в системі фінансового менеджменту, не тільки підприємства як локомотиву розвитку економіки, але також і банків, страхових компанії, торгівельних
компанії та інше.
В сучасних умовах господарювання впровадження системи антикризового
фінансового управління дає змогу підприємству не тільки подолати фінансову
кризу з мінімальними фінансовими втратами, але і сформувати систему
моніторингу, за допомогою якої можливе передбачення проявів кризи в
майбутньому.
Для набуття антикризовим фінансовим управлінням ефективності, необхідне
формування системи заходів здатних комплексно підходити до проблеми
подолання кризи. Введення антикризового управління на підприємствах
обумовлює визначенням наступних складових елементів системи антикризового
фінансового управління (рис. 1)

Інформаційне забезпечення антикризового фінансового управління
Оперативна оцінка і аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий контролінг
Раннє попередження кризових явищ
Фінансовий моніторинг підприємства
Розробка плану антикризового фінансового управління в умовах кризи

Рис. 1. Складові антикризового фінансового управління на підприємствах

190

Система антикризового фінансового управління складається з шести загальних елементів, що характеризують послідовність різних заходів.
При здійсненні антикризового фінансового менеджменту ключова роль
належить його інформаційному забезпеченню у вигляді зовнішньої (фінансової) і
внутрішньої звітності, що формуються в різних підсистемах: фінансовому та
управлінському обліках. Роль бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні
не повинна обмежуватися лише звітною інформацією, а повинна передбачати
використання всіх елементів його методу, постійний обмін інформацією між
учасниками господарських відносин на підприємстві [1, с. 176].
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства є необхідним етапом для
розробки фінансових планів та прогнозів, у тому числі фінансового оздоровлення
підприємств. Під фінансовим станом підприємства розуміють міру його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями
[2, с. 365].
У системі антикризового фінансового управління контролінг забезпечує
реалізацію стратегічного потенціалу діяльності підприємства і досягнення поточних цілей щодо прибутковості. У сучасних умовах нестабільності економіки
здійснення відповідних заходів дає підприємству змогу забезпечити стабільність і
довгострокові перспективи [3, с.200].
Створення системи раннього попередження та реагування – це особлива
інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики і можливості, які можуть з'явитися на підприємстві як із зовнішнього, так і з внутрішнього
середовища. Першочерговими завданням системи раннього попередження
банкрутства підприємств є своєчасне виявлення кризових явищ, які загрожують
існуванню суб'єкта господарювання [4, с. 87].
Так як фінансовий моніторинг є методом пізнання фінансового механізму
підприємства, процесів формування та використання фінансових ресурсів для його
операційної та інвестиційної діяльності, то його результат – оцінювання фінансової успішності підприємства, стану його майна, швидкості обігу всього капіталу
та його окремих частин, дохідності використаних коштів. А підсумком
моніторингу є підготовка висновків про нинішній стан об'єкта і прогноз його зміни
у майбутньому [5, с. 195].
Важливою складовою методичного забезпечення антикризового управління
фінансами підприємств є розробка антикризової програми. Після формування
переліку раціональних альтернатив необхідно документально оформити прийняте
рішення, розробити план організаційних заходів щодо реалізації антикризових
заходів та фінансовий план реалізації антикризової програми. План організаційних
заходів повинен визначати терміни, необхідні ресурси та витрати, послідовність та
узгодженість окремих антикризових заходів, відповідальних за їх виконання.
Фінансовий план антикризової програми має визначати найважливіші показники
господарсько-фінансової діяльності, які прогнозується досягти при реалізації
сукупності альтернатив, що визнані раціональними.
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Система антикризового фінансового управління сприяє впровадженню
антикризових заходів, які розробляються для вирішення проблем, що виникають
на підприємстві в залежності від виявленого масштабу фінансової кризи та
виступають інструментом реалізації цілей функціонування підприємства.
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Неоднозначність інтерпретації структурної та функціональної будови інституціонального середовища пов’язана із дискусіями навколо трактувань його основних
елементів, зокрема інституції, інституту і організації та їх співвідношення. Зазвичай
за основу структуризації береться вже існуючі елементи, які потім впорядковуються
за рядом критеріїв. Дж. Майкелсен, К. Лінггаард, С. Падел, К. Фостер у межах
дослідження розвитку органічного землеробства виділяють чотири сфери, які пов’язані із інституціональним середовищем підприємства. Перші три сфери керують
процесами взаємодії між окремим сільськогосподарським підприємством та аграрними структурами. До останніх віднесено інші сільськогосподарські виробники (неорганічні) та їх об’єднання, аграрна політика та продовольчі ринки. Інституціональне
середовище вчені виносять як четверту сферу, що формується інституціями, що
мають на меті об’єднання та координацію організацій, які функціонують у перших
трьох сферах [3, c. 1]. На нашу думку, наведену схему слід розширити, розподіливши
інституції на такі, що належать до окремої із виділених вище сфер, та ті, що
забезпечують системний зв’язок між цими сферами (системоформуючі інституції).
Відмінною рисою інституцій першого типу є їх чітка приналежність до окремої сфери (наприклад, інституції ринку, аграрної політики та законодавства, підприємництва
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тощо), тоді як другий тип інституцій орієнтований чітко на формування та
підтримку взаємозв’язків між інституціями першого типу (наприклад, інституція
власності, кооперації). Виходячи із наведеного, класифікаційною ознакою інституцій визначено їх функціональну приналежність. Також з огляду на нерозривні
зв’язки між сільським підприємництвом, та сільським населенням і соціальною
інфраструктурою на селі, до перелічених необхідно віднести соціальну сферу,
інституції якої впливають на людський капітал, як одне із першоджерел конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.
Систематизовані у межах зазначеної класифікаційної ознаки інституції слід
також розподілити за загальновизнаним критерієм на формальні та неформальні.
Обґрунтованою є і класифікація інституціональних досліджень на дослідження
інституціонального середовища (інституалізація ззовні) та організаційно-правових
форм (внутрішня інституціоналізація). Враховуючи такий підхід доцільно
виділити два первинні рівні ієрархії інституціонального середовища – зовнішній
(передбачає інституціоналізацію відносин підприємства із партнерами, контрагентами та конкурентами) та внутрішній (інституціоналізація відносин у межах
суб’єкта підприємництва, передусім, між підрозділами).
Інституціональне середовище органічних підприємств може розвиватись у
трьох напрямках: 1) кооперації органічних підприємств із організаціями аграрної
сфери загалом; 2) конкуренції підприємств органічного землеробства із аграрною
сферою; 3) творчого конфлікту, який виникає через існування як співробітництва
(кооперації), так і конкуренції між органічним сільським господарством та агропромисловою сферою [3, c. 1]. У даному випадку слід зробити певні уточнення.
Кооперація, конкуренція та співконкуренція (аналог «творчого конфлікту») відповідають змісту інституцій, оскільки вони передбачають формування сукупності
формальних та/або неформальних норм і правил співробітництва самостійних
економічних суб’єктів. Тому, говорячи про напрям розвитку інституціонального
середовища сільськогосподарських підприємств слід мати на увазі, яка саме із
перелічених інституцій розвивається стрімкішими темпами.
Дж. Роумассет, досліджуючи процеси розвитку сільського господарства виділяє інституції землі та праці, кредитні та ринкові інституції [4, с. 57–61]. Згідно
із теорією конкурентних переваг М. Портера постачальники є однією із конкурентних сил, яка протидіє підприємству. Враховуючи обґрунтованість такого
твердження, виділені Дж. Роумассетом інституції розглянуто з позицій розвитку
не сільського господарства у цілому, а окремого сільськогосподарського підприємства. При цьому інституції землі та праці й кредитні інституції поряд із
продовольчими ринками формуватимуть окрему сферу – ринки засобів виробництва. Аналогічний підхід запропоновано в [2, с. 30, 37], згідно із яким ринкові
інституції розподілено на інституції ринків природних ресурсів (земля) й інших
засобів виробництва, кінцевої продукції та фінансових послуг.
У рамках наукових досліджень проблем формування інституціонального
середовища країн Африки, як аграрно нерозвинутого регіону, С. Ейшер зосереджує увагу на трикутнику сільськогосподарських знань, який формується
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трьома фундаментальними, взаємопов’язаними між собою інституціями: викладання, наукові дослідження та розповсюдження знань) [1, c. 32–41]. Такі акценти
пояснюються низьким рівнем інноваційного розвитку сільського господарства, що
характерно і для вітчизняної сільськогосподарської галузі. Відтак, додатковою
сферою, яка має перебувати у нерозривному взаємозв’язку із господарюючими
суб’єктами, є сфера науки. Враховуючи вищевказане, розроблено схему взаємодії
сільськогосподарського підприємства та його інституціонального середовища
(рисунок).
Макрорівень

Суспільство

Держава

Ринок
Інституціональне середовища
Системоформуючі інституції

Наука і освіта
Мезорівень
(зовнішній
рівень)

Мікрорівень
(внутрішній
рівень)

Спільнота
сільськогоподарських
підприємств

Виробництво
Менеджмент

Продовольчий
ринок

Аграрна
політика

Ринок
засобів
виробництва

Контроль

Ринок
фінансивих послуг

Попит/Пропозиція
Торгівля

Сільськогосподарське підприємство

Схема взаємодії сільськогосподарського підприємства із інституційним середовищем

На мікрорівні слід враховувати інституціоналізацію взаємовідносин між
окремими структурними підрозділами суб’єкта господарювання та із іншими
економічними агентами (організаційно-правові форми господарювання) – інституції внутрішнього рівня. Це, передусім, стосується великих сільськогосподарських підприємств із розвинутою організаційно-управлінською структурою.
1. Eicher C. Institutions and the African Farmer [Online] / C. Eicher. – Available from :
http://www.worldbank.org/html/cgiar/publications/issues/issues14.pdf.
2. Good Practices in Building Innovative Rural Institutions to Increase Food Security /
D. Herbel, E. Crowley, N. Uraban Hadad, M. Lee. – Rome : FAO, 2012. – 116 p.
3. Organic Farming Development and Agricultural Institutions in Europe: a Studies of Six
Countries / J. Michelsen, K. Lynggaard, S. Padel, C. Foster // Organic Farming in Europe:
Economics and Policy. – 2010.– Vol. 9. – 182 p.
4. Roumasset J. Rural Institutions, Agricultural Development, and Pro-poor Economic
Growth / J. Roumasset // Asian Journal of Agriculture and Development. – 2014. – Vol. 1, No. 1. –
P. 56–75.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Сучасне суспільство інтенсифікує формування віртуальних та проектних
організацій. Основною метою віртуальної організації є створення гнучкої, географічно розподіленої сукупності підприємств-партнерів, найбільш пристосованою
для швидкого виведення на ринок нових продуктів і послуг, підвищення її
конкурентоспроможності та оперативної поставки на ринок. Особливо інтенсивно
ці процеси проходять в ІТ-галузі, яка захопила вагому частку в економіці України
і на відміну від інших галузей продовжує швидко розширюватися. Зважаючи на
стрімкий розвиток ІТ сфери в Україні, сьогодні перед підприємствами постає
необхідність ІТ-модернізації та зміни підходів до управління проектами та
виробництвом на прикладі ІТ сфери. Новий підхід базується на таких положеннях:
• організація – це не просто сукупність підрозділів, а цільове поєднання
бізнес-процесів;
• довгостроковий успіх організацій визначається не стільки товарами чи
послугами, а процесами їх виготовлення;
• поліпшення ключових показників діяльності організації (витрати, якість,
швидкість реакції тощо) полягає в залученні нових проектних ІТ-технологій з метою удосконалення її бізнес-процесів, подоланні її фрагментарності і відокремленості задіяних учасників (організаційної, технологічної, інформаційної).
В галузі ІТ основою діяльності організацій стає виробництво певних товарів
чи послуг на замовлення та реалізацію проектної продукції. Відмінність проектної
від виробничої системи полягає в тому, що проект є одноразовою, нециклічною
діяльністю. Серійний випуск продукції не має заздалегідь певного кінця в часі і
залежить лише від наявності і величини попиту. Коли зникає попит, виробничий
цикл закінчується. На зміну стійкому масовому попиту на певні товари чи послуги
прийшло динамічне оновлення асортименту, персоніфікація потреб вузьких
споживчих груп. Такі зміни призвели до необхідності перенесення засад управління на короткотривалі виробничі періоди із змінними виробничими параметрами
та навіть із залученням тимчасових учасників.
Тому не дивно, що проектний підхід все частіше застосовується і до процесів,
орієнтованих на безперервне виробництво. Наприклад, проекти збільшення виробництва до зазначеного рівня протягом певного періоду, виходячи з заданого
бюджету.[1]
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Проектні ІТ-технології надають сучасним організаціям таких характеристик:
• проектна організаційна структура;
• чітка методологія розробки продукту;
• маркетингові стратегії залучення клієнтів;
• широке залучення інновацій на базі нових ІТ.
Сьогодні можна привести багато підходів, які забезпечують діяльність
управління проектами та виробництвом. До найбільш поширених у світі та
апробованих на даний час можна віднести такі підходи:
• проекти в контрольованому середовищі (Projects in controlled environments
– PRINCE2);
• модель водоспаду(waterfall);
• гнучка методологія (Agile).
Зважаючи на відкритість та конкуренцію на ринку, для ефективної
модернізації підприємства потрібно «гнучко» працювати з клієнтами. Гнучка
методологія (Agile) базується на маніфесті (Agilemanifesto), який був створений у
2001 році розробниками програмного забезпечення. Маніфест містить ідеї та
принципи, при цьому практичні поради повністю відсутні, що визначає саму
ідеологію Agile та можливість різнобічного використання. Гнучка методологія
розробки програмного забезпечення (Agile) виникла як «рішення» недоліків
методології «водоспаду». Замість послідовного процесу проектування, гнучка
методологія слідує поетапному підходу до розроблення проектів. [4]
Основні ідеї, представлені в AgileManifesto, розставляють пріоритети, яким
слід дотримуватися. Первинний пріоритет відводиться на взаємодію між
учасниками проекту, працюючому і якісному продукту, співпраці з замовником,
реакції на зміни. При цьому вибір інструментів розробки, документування, дотримання плану робіт, має другорядне значення. [5]
До основних принципів гнучкої розробки, які пропагує AgileManifesto, слід
віднести:
• задоволення потреб клієнта за рахунок швидкої, без затримок, поставки ПЗ;
• вітання змін первинних вимог , на будь-якому етапі розробки;
• висока періодичність поставки робочого ПЗ (щотижня , місяць);
• особисте спілкування замовника і розробників на всіх етапах проекту;
• підвищена увага приділяється мотивації проектної команди та забезпечення
підтримкою, комфортними умовами роботи;
• для передачі інформації рекомендується особисту розмову;
• вимір прогресу розробки наданням працюючого ПЗ;
• невизначений термін підтримки постійного темпу спонсорами, розробниками і користувачами;
• постійне поліпшення ергономіки і дизайну продукту;
• прагнення до простоти, без виконання зайвої роботи;
• прагнення до створення самоорганізованої команди;
• безперервний процес адаптації до змін.[3]
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В цілому сучасна організація побудована на базі сучасних проектних ІТтехнологій повинна володіти як мінімум такими здібностями:
• вміти ідентифікувати і залучати ключові компетенції, необхідні для
реалізації проекту (аспекти менеджменту знань);
• на основі залучених компетенцій організувати процес створення і збуту
товарів чи послуг (аспекти функціонування мережі).[2]
Слід зазначити, що ефективний розвиток та модернізація організацій із
залученням нових проектних ІТ-технологій в Україні вимагає:
• стабільного економічного розвитку;
• прозорої та зрозумілої законодавчої бази на прикладі міжнародного досвіду;
• збільшення рівня та числа високо-класних ІТ-фахівців через сприяння
розвитку прогресивних наукових шкіл в національному масштабі;
• розгортання сприйнятливого експертного середовища для забезпечення оцінки економічного ефекту ІТ-проектів з високою ймовірністю достовірності;
• розбудова Інтернет-середовища з високою маркетинговою проникністю та
значною довірою до ІТ-інновацій.
1. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В.Л.
Плескач, Т.Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.
2. Новаківський І.І. Проектно-орієнтована організаційна система управління як ціль
еволюції проектного менеджменту / І.І. Новаківський // Вісник Національного університету
«Львівська політехніка» : Проблеми економіки та управління. – Л.., 2009. – № 640. – С. 163-174.
3. Beck, Kent; etal. (2001). "ManifestoforAgileSoftwareDevelopment". AgileAlliance.
Retrieved 14 June 2010.
4. Тенденции применения проектного менеджмента в управлении организациями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.botexpert.com.uа.
5. Larman, Craig (2004). "Chapter 11: Practice Tips". Agile and Iterative Development: A
Manager's Guide. p. 253. ISBN 9780131111554. Retrieved Oct 14, 2013.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПІДРЯДНИКОМ МАТЕРІАЛІВ
ЗАМОВНИКА У БУДІВНИЦТВІ
Зважаючи на те, що будівництво є досить матеріаломістким, на увагу заслуговують питання отримання підрядником матеріалів від замовника, які можуть бути:
реалізовані замовником підряднику; передані замовником підряднику у рахунок
оплати наданих підрядником послуг або виконаних робіт; передані замовником
підряднику для цільового використання. За умови використання першого варіанта
відбувається звичайна процедура за аналогією до придбання підрядником
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матеріальних цінностей у сторонніх постачальників. У такому випадку підприємствозамовник одночасно зі списанням будівельних матеріалів і віднесенням їх
собівартості до складу витрат відображає дохід від реалізації і нараховує податкові
зобов’язання з податку на додану вартість. Відображення в обліку передачі матеріалів
(у вигляді реалізації) генпідрядником для субпідрядника міститься на рис. 1.
943 "Собівартість реалізованих
виробничих запасів"

36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"

311 "Поточні рахунки
в національній валюті"

201 "Сировина
й матеріали"

712 "Дохід від реалізації інших
оборотних активів"

791 "Результат операційної
діяльності"

641 "Розрахунки
за податками"

943 "Собівартість реалізованих
виробничих запасів"

Рис. 1. Схема обліку передачі матеріалів
(у вигляді реалізації) генпідрядником для субпідрядника

Відповідно до ст. 840 Цивільного Кодексу України [1] у підрядника виникають додаткові зобов'язання: він відповідає за неправильне використання матеріалів; повинен надати замовнику звіт про їх використання та повернути за необхідності залишок; у договорі мають бути встановлені норми витрат матеріалів, строки
повернення залишків та основних відходів, а також відповідальність підрядника за
невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Згідно з п. 57 Загальних
умов матеріальні ресурси передаються відповідно до графіка їх передачі та у
порядку, визначеному договором підряду. Замовник може змінювати ці умови
тільки за згодою підрядника [2].
Слід погодитись із К. Семеновою [3, с. 13] та С. Носаль [4, с. 101], які наполягають на необхідності додаткового складання переліку ТМЦ за кількістю і
вартістю окремо на кожну операцію щодо передачі матеріалів замовником підряднику, та формуванні даного документа у вигляді додаткової умови до відповідного
розділу будівельного контракту «Про матеріальне забезпечення будівництва». У
якості первинних будівельних документів переміщення матеріалів на будівельний
майданчик може супроводжуватись складанням акту передачі в довільній формі
або накладної. Слід відзначити, що дані документи формуються без виокремлення
суми податку на додану вартість.
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Для списання використаних матеріалів (після підписання форми № КБ-2в)
підрядник складає акт про використання матеріалів, що слугує підставою: у
замовника – для віднесення вартості використаних матеріалів до вартості об’єкта
будівництва (Дт 151), а у підрядника – для списання матеріалів з підзвіту матеріально-відповідальної особи. Для оформлення використаних матеріалів відкритого зберігання, що належать замовнику, але витрачаються підрядником, який
виконує роботи на об’єкті будівництва, застосовується документ типової форми
№ М-23 «Акт про використання давальницьких матеріалів». Для повернення
замовнику залишків невикористаних будівельних матеріалів підрядник повинен
скласти акт приймання-передачі довільної форми. Якщо ж невикористані
матеріали залишаються у підрядника, сторони повинні узгодити умови: за плату –
необхідно оформити договір купівлі-продажу; безкоштовно – у такому випадку
операція трактується як безоплатна передача.
У бухгалтерському обліку будівельні матеріали, одержані від замовника для
цільового використання, підрядник обліковує на позабалансовому субрахунку 021
«Устаткування, прийняте для монтажу» рах. 02 «Активи на відповідальному
зберіганні». Замовник, передаючи матеріали підряднику, не списує їх зі свого
балансу. У міру виконання БМР підрядник інформує замовника про використання
його будівельних матеріалів і списує їх із забалансового обліку. Інформація про
списання матеріалів підрядником використовується замовником для здійснення
відповідних облікових записів у бухгалтерських регістрах.
Деякі економічні експерти [5, с. 42] наполягають на тому, що вартість
будівельних матеріалів, переданих підряднику, замовником повинні відображатись на субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку», інші [6, с. 107] –
пропонують використовувати субрахунок 205/1 «Будівельні матеріали, передані
підряднику для виконання БМР». Оскільки субрахунок 205 «Будівельні матеріали»
відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
дозволено використовувати забудовникам, то більш доцільно буде «Будівельні
матеріали, передані підряднику для виконання БМР» обліковувати на субрахунку
другого порядку 205.1.
Отже, слід відмітити, що одержання будівельних матеріалів підрядником від
замовника відбувається у будівництві досить часто і залежно від методу такої
передачі (реалізації замовником підряднику; передачі замовником підряднику у
рахунок оплати наданих підрядником послуг або виконаних робіт; передачі
замовником підряднику для цільового використання) виникає необхідність
правильного обліковування їх оприбуткування та подальшого використання.
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435–IV: витяг [зі змінами і
доповненнями] // Все про будівництво. – 2004. – № 6. – С. 76-83.
2. Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві,
затверджені Постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668 // Все про бухгалтерський облік :
[Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета]. – 25жовтня 2005. – № 99 (1132). – С. 20-31.
3. Семенова К. Будуємо із матеріалів замовника / Катерина Семенова // Будівельна
бухгалтерія. – 06 жовтня 2008 р. – №1. – С.12-16.
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4. Носаль С. Использование в строительстве материалов заказчика / Светлана
Носаль // Строительный учет. – 2008. – №3(14). – С. 99-113.
5. Зражаева О. Как стороны договора подряда должны учитывать материалы,
переданные для их целевого использовния подрядчику / О. Зражаева // Бухгалтерия. – 2003. –
№ 22. – С. 37-45.
6. Усе про облік та організацію будівельної діяльності / [Ю. Рудяк, О. Піроженко, Я.
Кавторєва, А. Клименко]. – [3–тє вид. перероб. і доп.]. – Х. : Фактор, 2006. – 462 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
В ринковій економіці найважливіше місце займають малі та середні підприємства, які протистоять монополіям і слугують економічним фактором втримання
зростання цін і насичення ринку товарами та послугами. Діючим законодавством в
якості основного критерію для віднесення підприємства до категорії малого або
середнього передбачені тільки обсяги його господарського обороту і максимальні
розміри чисельності робітників по укрупненим групам галузей. Малі та середні
підприємства – це не просто невеликі за чисельністю і обсягом продукції виробництва, а зовсім нова структура, що набуває розвитку в нашій економіці, здатна
надати широку свободу вибору і додаткові робочі місця, забезпечити швидку
окупність витрат, оперативно реагувати на зміну споживацького попиту [1, с. 65].
У вирішенні виробничо-господарських проблем перехідної економіки мале та
середнє підприємництво є товаровиробником, що спроможний припинити падіння
виробництва в країні, сприяти його зростанню, вирішити товарну проблему з урахуванням особливостей вимог споживача, підняти конкурентоспроможність національної продукції в країні. Як відомо, масове стандартне виробництво продукції
для споживчого ринку відходить у минуле, все більш значне місце займає
виготовлення товарів та послуг невеликими серіями, які спрямовані на вдоволення
попиту окремих груп населення, що виокремлюються на підставі цілого комплексу
критеріїв: рівня доходу потенційних покупців, віку, статі, уподобань, схильностей,
місця проживання, професійного та соціального статусу та ін. В США обсяги
виробництва продукції такого плану, що спрямована на задоволення індивідуалізованого попиту та виготовляється у кількості від 50 до 300 виробів, складають
біля 80% обсягу промислового виробництва. Аналогічна ситуація спостерігається
у країнах Західної Європи та у Японії. Тобто на сучасному етапі вузькоспеціалізоване невелике виробництво, яке властиве малому та середньому підприємництву, є
прибутковим для виробника та корисним для суспільства [2, с. 11].
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Таким чином, виробничо-господарська діяльність малих та середніх підприємств має ряд переваг:
– динамічність організаційної форми здатна в залежності від зміни потреб виробництва оперативно перелаштовувати його на нові технології і продукцію;
– готовність до комерційного ризику з метою завоювання ринку в умовах
конкуренції;
– більш високий рівень залежності від кінцевого результату праці робітників
малого та середнього підприємства, відносним зниженням вартості готової
продукції за рахунок скорочення витрат виробництва;
– оперативність та ефективність управління підприємством.
У ході подальших досліджень необхідно зосередити увагу над проблематикою системно-управлінської оцінки виробничо-господарської дільності
підприємств малого та середнього бізнесу з метою вивявлення «вузьких місць»
виробництва, перегляду структури активів та пасивів, оптимізації використання
ресурсів, підвищення ліквідності, прибутковості та рентабельності діяльності цих
суб'єктів господарювання.
1. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. – М.: "Фінанси і статистика",
2009. – 409 с.
2. Гречнікова І.М. Фінансовий менеджмент. – М.: АТ "Консалтбанкір", 2008. – 328 с.

Петрик Х.Р.
студентка
Зомчак Л.М.
к.е.н, доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка
КАТЕГОРІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах гострої економічної нестабільності ринків та постійного зростання
конкуренції виробники, як і торговельні посередники, змушені швидше реагувати
на зміну попиту, а, часто, і вводити нові товари та навіть нові ринки під раніше
невідомі потреби покупців, застосовувати нові форми і формати ведення бізнесу.
Саме за таких умов комплексне впровадження категорійного менеджменту на
підприємствах різних форм (як торговельних, так і виробничих) забезпечить
підприємству бажаний розвиток, конкурентні переваги та збільшення прибутків.
Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних аспектів та уточненні
поняття категорійного менеджменту.
Упродовж останніх років теоретичні питання управління підприємствами на
базі категорійного менеджменту стали предметом дослідження як українських
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науковців Височина І. [1], Гросула В. [2], так і зарубіжних Веллхоффа А., Масона
Ж.-Є. [3], Сидорова Д. [4], Сисоєвої С., Бузукової Є. [5] та інших. Практичні
аспекти функціонування систем керування на основі категорійного менеджменту
отримали відображення в роботах аналітиків, серед яких Барановський В., Гонський М., Гончаров І., Гурова Н., Кузнєцов Д., Мацьківська Ю, Недякин М.,
Сергієнко О. та інші.
Категорійний менеджмент зародився як один із напрямків мерчандайзингу:
оптимізуючи викладку і представлення товару в залі, спеціалісти прийшли до
виділення основної одиниці керування асортиментом – категорії. Згідно підходу
категорійного менеджменту формування як всього асортименту, так і асортименту
окремих категорій підпорядковується стратегії компанії і ґрунтується на запитах
та потребах покупців. Процес керування не обмежується формуванням асортименту і контролем залишків, при цьому увесь ланцюжок – від вибору асортименту до
продажів товарів – з’єднаний і контрольований одним працівником в межах кожної категорії (категорійним менеджером), що підпорядковується безпосередньо
комерційному директору підприємства.
Враховуючи, що концепція категорійного менеджменту зародилась відносно
недавно, в науковій літературі досі немає єдиного трактування поняття «категорійний менеджмент». На думку Д. Гілберта [6] категорійний менеджмент «належить до рішень по групах продуктів, які відбирають і представляють для задоволення разових потреб або у відповідь на моделі споживання». Але це визначення
недостатньо коректне, оскільки категорійний менеджмент передбачає не просто
прийняття рішень, а застосування комплексного підходу до проблеми керування
категоріями, в тому числі побудову стратегії управління, отримання необхідної
інформації для ухвалення рішень, впровадження ухвалених рішень, аналіз
результатів, коригування стратегії тощо.
Згідно трактування вченими А. Веллхоффом та Ж-Є. Масоном [3], категорійний менеджмент – це «процес, в якому одиницею керування являється товарна
категорія, а не одиничний бренд». Це визначення дещо перекликається з визначенням, поданим Сидоровим [4, с. 74], який говорить, що «категорійний
менеджмент – це процес керування асортиментом, при якому кожна товарна
категорія розглядається як самостійна бізнес-одиниця». Але обидва ці визначення
неповні, оскільки не розкривають основної мети керування асортиментом
продукції – задоволення потреб споживача та отримання прибутку.
Дослідники Н. Моісеєва, Т. Голіков та Ю. Долгачова [7] у спільній роботі
характеризують категорійний менеджмент як «такий процес керування торговельним підприємством, коли кожна категорія товару розглядається як окрема бізнесодиниця, при роботі з якою переслідуються цілі максимального задоволення потреб покупця і підвищення ефективності співпраці між виробником і ритейлером».
Дане визначення набагато ширше трактує поняття категорійного менеджменту,
ніж попередні, але все ж його основним недоліком є наголошення на конкретному
типі підприємства – торговельному. Але категорійний менеджмент може запроваджуватись не тільки торговельним підприємством. Категорійний менеджмент
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широко застосовують також виробники продукції для підвищення ефективності
їхньої діяльності шляхом детального дослідження попиту, цільових ринків, потреб
споживача тощо в розрізі кожної товарної категорії.
Під час дослідження зроблено висновок, що найбільш точним та повним є
визначення, запропоноване дослідником В. Затейкіним [8], що трактує поняття
категорійного менеджменту як «процес керування асортиментом, при якому кожна
категорія товару розглядається, як самостійна бізнес-одиниця, і переслідуються
цілі максимального задоволення потреб покупців, з однієї сторони, і підвищення
ефективності співпраці між виробником (постачальником) і ритейлером, з другої».
На основі доповнення викладеного В. Затейкіним визначення можна запропонувати наступне визначення категорійного менеджменту: «Категорійний менеджмент – це комплексний підхід до керування асортиментом підприємства, який
включає набір інструментів, процесів та сукупності інформації, за допомогою яких
кожну категорію товару розглядають і керують нею як самостійною бізнесодиницею з метою максимального задоволення потреб споживачів та досягнення
оптимальної ефективності діяльності підприємства в цілому».
У ході дослідження теоретичних засад категорійного менеджменту
проаналізовано різносторонні трактування поняття «категорійний менеджмент»,
запропоновано власне визначення даного терміну. Подальші дослідження в даній
галузі можуть бути спрямовані на створення практичних моделей для оптимізації
процесів управління категоріями товарів на базі впровадження категорійного
менеджменту.
1. Височин І. В. Сучасне методичне забезпечення аналізу товарообороту підприємств
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ЗАСОБАМИ КРАУДМАРКЕТИНГУ
В умовах інформаційного суспільства основою та запорукою розвитку
підприємницької діяльності є всебічна комунікація. Її розвитку сприяє поширення
мережі Інтернет, та процеси соціалізації, що відбуваються у всесвітній павутині. В
даній ситуації, підприємствам необхідно переглянути існуючі підходи до управління, та долучитися до нових методів та концепцій управління маркетинговою
діяльністю на основі Інтернет-технологій.
Питаннями маркетингу на основі Інтернет-технологій займалися такі зарубіжні та вітчизняні автори, як І.В. Бойчук, О.Е. Голубкова, Дж. Лэйхіфф, Т.В. Дейнекін, В.В. Дергачова, В.М. Заплатинський, С.М. Ілляшенко, М. Кастельс, І.Л. Литовченко, Г.Д. Ковальов, М. І. Орєшникова та ін. Проте, дані автори розглядають
Інтернет павутину лише як один з каналів комунікації зі споживачем, при цьому
використовують традиційні підходи до управління, не враховуючи якісно-новий
інтерактивний характер взаємодії учасників в мережі. Саме це обумовлює
необхідність розробки нових підходів та концепції маркетингової діяльності
підприємств в мережі Інтернет.
Однією з таких сучасних концепцій, що враховує нелінійний та динамічний
характер процесів в мережі – є краудмаркетинг. Краудмаркетинг – це процес
маркетингового управління на основі закономірностей функціонування мережевих
співтовариств, що спрямоване на залучення ефекту від взаємодії учасників
співтовариств для досягнення маркетингових цілей компанії з використанням
принципу оптимального управління [1].
Тобто, концепція краудмаркетингу передбачає управління новим типом
об’єкта маркетингової діяльності, що трансформувався з виокремленого споживача, в цілі співтовариства у процесі мережевої взаємодії. [2].
Для реалізації даної концепції необхідно застосовувати наступні методи
управління: принципово нова комунікаційна модель, нові методи маркетингових
досліджень та нові методи збуту в мережі Інтернет.
Оскільки реалізація концепції краудмаркетингу розглядається в площині
гіпермедійного середовища Інтернет, відповідно комунікаційна політика проводиться в даному просторі, а саме в соціальних мережах та інших інтерактивних
площадках взаємодії споживачів. Саме в такому середовищі ефективним новітнім
інструментом, що поєдную в собі маркетингові дослідження та засоби збуту є
лідогенерація.
Лідогенерація (від англ. Lead generation) – це маркетингова діяльність з
пошуку потенційних клієнтів, в результаті якої продавці отримують контактні дані
можливих покупців, які висловили інтерес до їх продуктів або послуг. Лідо204

генерація допомагає процесу продажів. Дана стратегія орієнтована на визначення
рівня зацікавленості конкретних потенційних покупців [3].
Розглянемо визначення поняття лід: під «лідом» мається на увазі потенційний
клієнт, що відповідає цільовій аудиторії компанії та виявив свій інтерес до
придбання продуктів або послуг того чи іншого характеру. Цей інтерес може бути
виражений у вигляді заповненої анкети, заявки потенційного клієнта, запиті
зворотного дзвінка. Як приклади можна привести реєстрацію на сайті рекламодавця; оформлення замовлення; завантаження/установка додатку; досягнення
рівня в онлайн-грі; залучення передплатника в розсилку і т.д. [4].
Тобто, процес лідогенерації поєднує в собі збір контактної інформації про
потенційного клієнта, сегментація зібраних клієнтів та подальша роботи з ними,
направлена на перетворення потенційного споживача в реального шляхом
здійснення покупки. Даний інструмент роботи зі споживачем засобами Інтернет
мережі є досить ефективним. Існує класична модель лідогенерації, що являє собою
так звану “воронку” продажів, яка відображає процес переходу від представника
цільової аудиторії до перстективного та потенційного ліда та клієнта [5].
В більшості вчених, що досліджували дане питання, процес лідогенерації так
чи інакше закінчується або на отримані “готового” ліда, тобто контактних даних
споживача, який має намір придбати товар.
Проте концепція краудмаркетингу дає можливість, в результаті маркетингових зусиль отримати довести представника цільової аудиторії не тільки до стадії
клієнта, а щоб він став партнером компанії. Це можливо завдяки застосуванню
інструментів краудмаркетингу, що завдяки взаємодії з Інтернет середовищем,
дають можливість користувачу не тільки стати клієнтом компанії, а й долучатися
до її діяльності через Інтернет комунікацію просто та зручно. Даний процес був
відображений на схемі нижче (рис. 1).
Як бачимо, розроблена схема управління збутом в мережі Інтернет передбачає поетапне застосування інструментів краудмаркетингу, з метою проведення
потенційного споживача, на наступну сходинку взаємодії з компанією, підведення
його до етапу здійснення покупки. На кожному з етапів компанія може застосовувати методи просування, починаючи від традиційних методів контекстної,
банерної та іншої медійної реклами, до інструментів SMM-маркетингу, взаємодії
компанії з учасниками профільних та популярних, серед цільової аудиторії,
співтовариств, до безпосереднього прямого маркетингу з цільовими споживачами.
В схемі показано, що до здійснення покупки, споживач може повертатися на
попередні етапи процесу лідогенерації, в силу факторів неготовності до покупки,
проте одним з головних завдань компанії, в даному випадку, є не втратити
потенційного клієнта, а підтримувати з ним зв’язок, для того, щоб врешті він
здійснив покупку саме в даного постачальника.
Переходячи в стадії “клієнт” з ним також необхідно проводити постійну
роботу з підтримки позитивного зв’язку, не тільки з метою повторних покупок, а й
з тим, щоб клієнт став партнером компанії. На схемі показано, як клієнт взаємодії
з мережею, створюючи відгуки, рекомендації, оцінюючи роботу компанії шляхом
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доведення інформації в медійний простір. Це в свою чергу, має вплив на
потенційних споживачів, що шукають інформацію про товар та виробників чи
постачальників даних товарів, та прислуховуються до відгуків клієнтів, що вже
здійснили дані покупки. Тобто, робота з існуючими клієнтами справляє значний
вплив на подальші продажу компанії.
Процес Lead generation

Інтернет
Реклама, традиційні КМК в мережі

Методи SMM, комунікація
в співтовариствах компанії

Потенційні
споживачі

Вплив через незалежні спільноти

Вплив в мережі

Компанія

Перспективні
споживачі
Готові до
покупки

Сервіс, лояльність в мережі

Вплив
компанії
на
мережу

Цільова аудиторія

Споживач

Сервісне обслуговування

Оцінка роботи компанії,сервісного
обслуговування

Клієнт

Згадки компанії в особистих комунікаціях

Прихильник

Поради та рекомендації у співтовариствах

Адвокат

Просування в мережі, залучення в діяльність
компанії

Партнер

Рис. 1. Схема управління збутом в мережі Інтернет
Джерело: розроблено автором

Отже, було розглянуто процес управління збутом в мережі Інтернет засобами
краудмаркетингу, що передбачають здійснення процесу лідогенерації з метою
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доведення споживача до етапу покупки, та подальша робота з клієнтом з метою
трансформації клієнта в партнера компанії. Даний метод є високоефективним,
оскільки залучає до процесу збуту та просування самого клієнта, який власними
засобами просуває роботу компанії, а отже реалізує принцип оптимального
управління.
1. Зозульов О.В., Полторак К.А. Застосування крауд-технології в маркетинговій
діяльності підприємств / О.В. Зозульов // Економічний Вісник НТУУ КПІ. – 2014. – №11 –
С.422-429.
2. Зозульов О.В., Полторак К.А. Новий підхід до управління в маркетингу. / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2013. – №5 (80) – С.48-54.
3. Андреева К. «Лидогенерация. Маркетинг, который продает» / К. Андреева –
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://novostiliteratury.ru/excerpts/kseniya-andreevalidogeneraciya-marketing-kotoryj-prodaet/
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Основою соціально-економічної моделі ЄС є малі та середні підприємства, на
частку яких припадає біля 2/3 зайнятих та 60% доданої вартості. Хоча в Україні
питома вага зайнятих у цій сфері знаходиться на такому ж рівні, однак частка у
структурі ВВП малих та середніх підприємств не становить і 10%. В Україні і досі
розвиток малого та середнього підприємництва (далі – МСП) залишається на низькому рівні, хоча частка таких підприємств становить 99,8% (за даними 2013р.) [1].
Малий та середній бізнес допомагає державі вирішувати економічні
(створення конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу,
привабливість для іноземних інвестицій) та соціальні проблеми (створення
додаткових робочих місць, вирішення проблем бідності). Тож політика держави в
сфері підтримки МСП повинна спрямовуватись на покращення їх діяльності,
захисту та створення умов для подальшого розвитку. Однак, в контексті заходів,
спрямованих на скорочення дефіциту бюджетів всіх рівнів, в Україні відбувається
суттєве скорочення обсягів фінансування заходів регіональних програм розвитку
МСП. Проте на сьогодні існує багато і інших проблем, які суттєво гальмують
розвиток МСП, а саме:
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− недосконалість та постійні зміни нормативно-правового забезпечення
МСП, зокрема, у сфері обліку, оподаткування та звітності;
− недостатня допомога з боку держави у просуванні продукції вітчизняних
малих і середніх підприємств на закордонні ринки;
− недостатній розвиток фінансового ринку, неврегульованість механізмів кредитування МСП та висока вартість кредитних ресурсів, банкрутство банків;
− велика кількість контролюючих органів;
− недостатній розвиток ринкової інфраструктури, відсутність ресурсної,
інформаційної та освітньої допомоги.
Поглиблюють ці проблеми наявні сьогодні економічна криза, інфляція, політична нестабільність. Можна помітити, що не виконуються основні завдання, які
ставить перед собою сама ж держава. Підприємці також часто не впевнені в
можливості подальшого розвитку свого бізнесу, адже постійно знижується їхня
інвестиційна та інноваційна привабливість , а конкурентоспроможність є значно
меншою, аніж великих компаній, чиї інтереси часто лобіюють високопосадовці. В
Україні також відсутні чітко сформульовані напрями (пріоритети) державної підтримки малого підприємництва на регіональному рівні (з урахуванням особливостей кожної області). Тож для активізації розвитку МСП держава повинна
здійснювати як загальносистемне регулювання ринкового середовища (конкурентна, податкова, зовнішньоекономічна, митна та ін. політика), так і розробляти та
впроваджувати специфічні заходи державного регулювання та державної
підтримки розвитку МСП, у т.ч. на регіональному рівні [2].
1. Жирко С. О. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-12/doc/2/25.pdf.
2. "Щодо ефективності підтримки та перспектив розвитку малого підприємництва у
регіонах".
Аналітична записка
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/903.

Рошканюк О.Д.
ст. гр. ЕМЕм-11
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Дорошкевич К.О.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Будь-яка підприємницька діяльність, особливо така, що здійснюється в
умовах міжнародної економічної діяльності, пов’язана з ризиками. Перед
підприємством, яке здійснює свою діяльність як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, постають класичні підприємницькі ризики, а також ризики,
пов’язані, наприклад, з перетином кордону чи відносинами з іноземними
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контрагентами. В умовах здійснення підприємством міжнародної економічної
діяльності варто врахувати комплекс найбільших підприємницьких ризиків.
Оцінювання рівня ризиків залежить від можливості персоналу підприємства
прогнозувати економічну ситуацію, оперативно реагувати на зміни ринку й
приймати ефективні управлінські рішення. Дослідження науковців у сфері ризикменеджменту дозволяють виділити низку напрямків, пов’язаних із зниженням,
запобіганням та усуненням впливу ризикових подій на підприємство. Водночас
одним із основних способів захисту від таких ризиків є підписання договору
страхування зі страховою компанією.
Однією з особливостей страхового забезпечення підприємства, що здійснює
міжнародну економічну діяльність є те, що у працівників, які виготовляють продукцію призначену на експорт страхове покриття повинно бути більшим (тобто
оціненим за вищим відсотковим тарифом), ніж у інших працівників. Це пов’язано
з тим, що продукція, яка буде вивезена за кордон (експортована) виготовляється
згідно підвищених норм якості. Тому, окремі суб’єкти господарювання згідні
окрім обов’язкового страхування, здійснювати добровільне, підвищуючи цим
рівень страхового покриття експорту.
На підприємствах, що функціонують в умовах міжнародної економічної
діяльності важливу роль відіграє також страхування автотранспортних засобів та
вантажів.
Наземний автомобільний транспорт – найбільш використовуваний засіб перевезення вантажів, і найбільш наближений до людей засіб пересування, є об’єктом
підвищеної небезпеки. З одного боку – це найдоступніший і найзручніший вид
транспорту, а з іншого – настільки ж і небезпечний. Наземний транспорт як об'єкт
підвищеної небезпеки, несе ризик довкіллю, і особливо життю та здоров'ю людей,
а водночас сам досить часто і легко стає об'єктом ушкодження [1].
На світовому ринку страхування, найбільшим попитом користується страхування наземних транспортних засобів. Окрім страхування суто транспортного
засобу, важливу роль відіграє страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів, яке обов’язкове у багатьох країнах світу (також і в Україні).
Його особливістю є те, що для договорів типу “КАСКО” (страхування транспортного засобу від ризиків, які можуть виникнути у процесі експлуатації
автомобіля.) це відображається у вигляді відповідної опції, яка залежить від
відвідуваної країни, а для страхування відповідальності власників транспортних
засобів – обов’язковий вид перетворюється на так звану “зелену карту”.
Іншим важливим напрямом страхового забезпечення в умовах міжнародної
економічної діяльності є страхування вантажів (“КАРГО”), зокрема тих, які
призначені на експорт чи тих, що в процесі експортування перетинають митний
кордон України.
Страхування вантажів є одним з найпоширеніших видів страхових операцій
на підприємствах, що займаються міжнародною економічною діяльністю. Страхувальником вантажів може бути особа, котра має страховий інтерес у даному
вантажі: відправник та одержувач, фізична чи юридична особа. Страховиком в
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Україні може бути лише страхова компанія, що одержала ліцензію та має право
здійснювати цей вид страхування згідно з її установчими документами. Об'єктом
страхування виступає призначений на експорт вантаж, перевезення якого
зумовлюється економічними взаємовідносинами сторін [1, 2].
Як правило, перевізники, які розуміють, що товар призначений на експорт,
розглядають доцільність підвищення страхового покриття, оскільки це пов’язано з
іноземним контрагентом. Для порівняння, штраф за протермінування доставки
продукції в межах України коливається від 0,01-0,05% від суми контракту за один
день. У той час як штраф за протермінування доставки продукції іноземному
партнеру становитиме 1% від ціни контракту. Тому, підприємству доцільно чітко
дотримуватись контрактних зобов’язань, посилено здійснювати контроль над
даним видом страхування в умовах міжнародної економічної діяльності. Для того,
щоб убезпечити себе від можливих негативних наслідків, страхування вантажів
часто здійснюється за вищим тарифом.
Ще однією особливістю страхового забезпечення підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність можна вважати контрактне оформлення
таких товарно-грошових відносин з контрагентами, які містять пункт страхування
та ризики. При здійсненні зовнішньоторговельних операцій невід’ємною частиною
міжнародного торговельного контракту є положення про страхування вантажу. У
ньому чітко прописано хто, за що, і з якого моменту несе відповідальність за здійснення зовнішньоекономічної операції. Крім того, існують умови ІНКОТЕРМС2010 (зі змінами у 2014 році), які також регулюють питання пов'язані з доставкою
товарів від продавця до покупця. Вони серед іншого включають в себе власне
перевезення, відповідальність за експортне та імпортне очищення товарів.
Правила ІНКОТЕРМС-2010 визначають відповідального за сплату доставки,
митного оформлення, та зокрема, страхування ризиків на шляху транспортування
товарів у залежності від означених стандартних умов поставки [3].
Оцінивши думки вчених стосовно страхового забезпечення підприємств, що
функціонують в умовах міжнародної економічної діяльності, слід узагальнити
наступне. Страхування є необхідною та обов’язковою умовою результативного
функціонування та розвитку будь-якого підприємства. Розглянувши його у
міжнародному контексті, виявлено низку особливостей страхового забезпечення
підприємств:
− підвищення страхових тарифів в умовах міжнародної економічної діяльності,
− формування особливих страхових положень у зовнішньоекономічних
договорах,
− збільшення штрафних санкцій тощо.
1. Кузьмін О.Є. Міжнародні страхові послуги: Навчальний посібник. /Кузьмін О.Є.,
Завербний А.С., Іващук Н.Л. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2009.- 444с.
2. Завербний А.С. Страхування зовнішньоекономічних операцій: навч. посіб. для студ.
спец. Менеджмент зовнішьоекон. діяльності всіх форм навч. / А. С. Завербний, Н. Л. Іващук,
Н. В. Завербна; Нац. ун-т Львів. політехніка. — Л. : Вид-во нац. ун-ту Львівська політехніка,
2010. — 160 с.
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3. Сайт Інкотермс в Україні. Інкотермс-2010. Правила ICC для використання
торгівельних термінів в національній та міжнародній торгівлі // Міжнародна торгова
палата. – [Режим доступу] – http://www.incoterms.zed.ua.
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аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРОБЛЕННЯ БАЗОВОЇ ОСНОВИ
ІНДИКАТОРІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасній економіці кожне підприємство володіє унікальною низкою бізнеспроцесів, які є основними факторами створення доданої вартості підприємства, та
можуть характеризуватися визначеними економічними показниками, що оцінюють
результативність підприємства.
Основні бізнес-процеси забезпечують отримання доходу та складають основний бізнес підприємства. Комплекс функцій управління на рівні кожного бізнеспроцесу та бізнес-системи загалом охоплюють бізнес-процеси управління. Ці
процеси забезпечують підвищення результативність та ефективність основних та
обслуговуючих бізнес-процесів. Бізнес-процеси розвитку забезпечують отримання
прибутку в довгостроковій перспективі через процеси перетворення або вдосконалення продуктів та інфраструктури підприємства, сприяють формуванню нового
рівня показників бізнес-процесів підприємства.
Показники, що використовуються в процесі моніторингу результативності
підприємства та його окремих бізнес-процесів, повинні надавати інформацію про
різноманітні напрямки його діяльності, що підтримують стратегію підприємства,
мають бути спрямовані на відображення перспектив його функціонування та
безпосередньо пов’язані із факторами створення вартості. Це досягається шляхом
добору формалізованих та неформалізованих показників, що характеризують
потенціалоутворюючі чинники, що впливають на зміни в капіталах підприємства.
Будь-який перелік показників результативності підприємства має базуватися
на певній логічній структурі його діяльності, яка охоплює цілі, задіяні ресурси та
результати діяльності підприємства.
Згідно сучасним системам вимірювання показників діяльності підприємства
[1,2], такі як Quantum Performance Measurent (квантовий вимір досягнень), модель
компанії «Ernst & Young», модель компанії «J.I. Case», оціночні індикатори бізнеспроцесів підприємства можна згрупувати у групи показників часу, якості і витрат.
Наприклад, індикатор часу для основних процесів може характеризувати
показник ефективності виробничого циклу, покращення якого сприяє забезпеченню ефективної, надійної, короткої схеми виконання замовлення, яка дає змогу
швидко реагувати на будь-які запити споживача. Прикладами показників якості
можуть бути частка бракованих виробів, частка повернень, частка продукції
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випущеної без браку з першого разу тощо. Індикатор витрат основних бізнеспроцесів може бути представлений такими показниками як рівень витрат на
одиницю продукції, рівень прямих та непрямих витрат, частка матеріальних
витрат у складі виробничої собівартості продукції тощо.
Вище наведені орієнтовні індикатори не є виключними, додатково можна
розглядати й інші, які можуть більш повно характеризувати створену додану
вартість підприємства.
1. Иванов А.А. Многокритериальная оценка концепций измерения результативности в
управлении предприятием / А.А. Иванов, С.Ю. Шевченко // Вестник ЮУрГУ. Серия:
Экономика и менеджмент. – 2014. – №3. – С.66-75.
2. Попов Д. Эволюция показателей стратегии развития предприятия / Попов Д. //
Управление компанией. – 2003. – №2. – С.69-75.

Сак Т.В.
к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання неможливе без
якісного стратегічного управління, що передбачає всебічну оцінку середовища
функціонування підприємства, визначення рівня впливу внутрішніх та зовнішніх
загроз, а також розробку системи заходів забезпечення належного рівня захищеності через обґрунтування та реалізацію відповідних стратегій. Саме обрана ефективна стратегія забезпечення економічної безпеки, яка відповідатиме фінансовим,
кадровим та організаційним можливостям підприємства та рівню його загроз,
зможе гарантувати безпеку та захист інтересів бізнесу.
Стратегію забезпечення економічної безпеки підприємства розглядаємо як
довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку, спрямований на забезпечення програмного рівня безпеки функціонування підприємства.
Процес розробки й реалізації стратегії економічної безпеки підприємства
повинен включати:
1. Вибір концепції управління економічною безпекою.
2. Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства, що передбачає
характеристику зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці, визначення та
моніторинг факторів, що зміцнюють чи руйнують фінансово-економічний стан
суб’єкта господарювання.
3. Формування стратегічних цілей забезпечення економічної безпеки.
4. Вибір стратегії економічної безпеки підприємства.
5. Обґрунтування системи планів забезпечення економічної безпеки (стратегічних, тактичних, оперативних).
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6. Забезпечення реалізації стратегії (інформаційно-аналітичне, організа-

ційно-кадрове, фінансове, соціально-психологічне тощо).
7. Контроль та оцінка реалізації стратегії.
Кожен етап є важливим, адже лише комплексно оцінюючи діяльність підприємства та його середовища функціонування, обґрунтовуючи цілі, стратегії та плани,
що випливають з концепції управління та взаємопов’язані системно, можна досягнути поставленої мети – найефективнішого використання ресурсів для забезпечення
стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального
розвитку; запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам (загрозам);
захист економічних інтересів та досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності
та стабільності.
Діяльність із забезпечення економічної безпеки на різних підприємствах має
свої особливості, що випливає з їх сфери функціонування, бачення вищим керівництвом методів захисту, фінансового забезпечення та основне – рівня існуючих та
ймовірних загроз. Саме тому є різні види стратегій забезпечення економічної безпеки
підприємств.
Т. Іванюта та О. Заїчковський пропонують три типи стратегії економічної безпеки підприємства:
1) раптового реагування на загрози;
2) прогнозування небезпек та загроз (включаючи цілеспрямоване дослідження економічної та криміногенної ситуації як всередині підприємства, так і в
навколишньому середовищі);
3) відшкодування завданих збитків [2].
Залежно від стану рівня безпеки підприємства та його фінансових можливостей група авторів Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В.
виділяють такі види стратегій забезпечення економічної безпеки [1, с. 220]:
– системного планового забезпечення;
– швидкого реагування;
– інституціоналізації та послідовного зміцнення;
– комплексного гарантування;
– відшкодування збитку;
– раптового реагування;
– сегментованого забезпечення;
– часткового врахування;
– делегування функцій.
Отже, з погляду аналізу умов функціонування підприємства та передбачення
змін, що формують загрози безпеці, можемо усі стратегії умовно поділити на такі,
що:
1) попереджують можливі загрози;
2) усувають існуючі загрози;
3) відновлюють рівень економічної безпеки.
До стратегій, що попереджують можливі загрози, віднесемо:
– стратегію прогнозування загроз;
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– стратегію недопущення ризиків;
– стратегію комплексного захисту.
При виникненні небажаних явищ чи подій, що порушують рівень безпеки
підприємства, обирають стратегії, що усувають чи мінімізують загрози: активного
чи пасивного наступу; своєчасного захисту тощо.
У випадках, коли не вдалось попередити чи усунути загрози, необхідно обрати
стратегії, що сприятимуть відновленню рівноваги, забезпечуватимуть захист в
наступні періоди. В таких умовах варто переглянути структуру управління економічною безпекою, виявити недоліки в організації та забезпеченні безпеки. Причиною
допущення втрат може бути недосконала діагностика рівня небезпек.
З метою комплексного забезпечення економічної безпеки підприємства доцільно розробляти функціональні стратегії безпеки за всіма складовими. Таким чином,
можемо говорити про важливість розробки системи стратегій: стратегії фінансової
безпеки; стратегії інтелектуально-кадрової безпеки; стратегії технологічної безпеки;
стратегії інформаційної безпеки; стратегії екологічної безпеки; стратегії силової
безпеки; стратегії ринкової безпеки; стратегії політико-правової безпеки; стратегії
інтерфейсної безпеки. Усі функціональні стратегії повинні бути взаємозалежними та
взаємодоповнюючими.
Отже, для обґрунтування системи стратегій забезпечення економічної безпеки
необхідно детально проаналізувати внутрішній стан підприємства та загрози зовнішнього середовища. Лише маючи достатню кількість інформації про конкурентний
статус підприємства, особливості зовнішньої взаємодії та внутрішньої будови
керівництво підприємства може визначити стратегію, що сприятиме досягненню
намічених цілей та мети в управлінні економічною безпекою.
1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та
механізми забезпечення : [монографія] / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О.Р.,
Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: Арал, 2012. – 386 с.
2. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : [навч. посіб.] / Т. М. Іванюта,
А. О. Заїчковський – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 256 с.
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ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З СУБ’ЄКТАМИ ВНУТРІШНЬОГО
І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Одним з найважливіших рішень в управлінні ризиками є – прийняття ризику
певних господарських операцій (дій) у межах конкретних взаємовідносин або
ухилення від нього чи від цих взаємовідносин загалом. Саме від цього рішення
залежатиме вибір інструментів управління, тактика і стратегія їх застосування.
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Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами його внутрішнього і зовнішнього середовища, необхідно розпочинати з
прийняття концепції управління та встановлення допустимих значень рівня цих
ризиків (залежно від схильності керівництва до ризику, специфіки діяльності підприємства тощо). Після цього потрібно розподілити між підрозділами і конкретними працівниками обов’язки щодо управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства, визначити їх повноваження, відповідальність та механізм
взаємодії в процесі управління. В процесі управління необхідно безперервно
отримувати і перегруповувати під конкретні завдання інформацію про ризики
взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами його внутрішнього і
зовнішнього середовища, формувати на її основі альтернативні заходи щодо
управління ризиками взаємовідносин, вибирати оптимальні заходи щодо управління цими ризиками та їх реалізовувати. Виходячи з отриманих результатів від
управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства, здійснюється
аналіз його ефективності, формується (доповнюється) база даних ефективних
заходів з управління ризиками. В процесі аналізу ефективності управління
ризиками взаємовідносин підприємства необхідно досліджувати здійсненні заходи
в розрізі витрат на їх здійснення, часу реалізації, отриманих результатів тощо.
Інструменти управління ризиками взаємовідносин залежать від стадії
(започаткування, розвиток, стабільність, згортання чи припинення) на якій знаходяться конкретні взаємовідносини підприємства. На практиці взаємовідносини
можуть не проходити всіх стадій, оскільки взаємовідносини не рідко припиняються вже після етапу їх започаткування. Найвищий ризик взаємовідносин, здебільшого, є на стадії зародження взаємовідносин, а з часом його ріст уповільнюється і
починається спад. Однак, траєкторія ризику може бути й іншою, оскільки на
залежність ризику від стадії життєвого циклу взаємовідносин суттєво впливають,
зокрема особливості групи суб’єктів взаємовідносин, цілі конкретних суб’єктів
взаємовідносин (довгострокове взаємовигідне співробітництво, миттєва короткочасна вигода тощо), режими взаємовідносин (постійні, періодичні, разові, добровільні, вимушені) тощо.
Інструменти управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами його внутрішнього і зовнішнього середовища можна
класифікувати за низкою ознак (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація інструментів управління ризиками взаємовідносин
промислового підприємства
Класифікаційні
ознаки
1. Залежно від
порядку
застосування:

Види інструментів
- які застосовуються підприємством в односторонньому порядку
- які паралельно застосовуються підприємством та суб’єктом
взаємовідносин
- які застосовуються суб’єктом взаємовідносин в односторонньому
порядку
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Продовження табл. 1
Класифікаційні
ознаки
2. За вчасністю
застосування:
3. За суттю впливу
на взаємовідносини:

Види інструментів

- запобігання матеріалізації ризиків
- подолання наслідків матеріалізації ризиків
- економічні
- психологічні
- техніко-технологічні
- організаційні
- політичні
- силові тощо
4. За формою:
- матеріальні
- нематеріальні
5. За добровіль- добровільні
ністю використання: - примусові
6. За необхідністю
- передбачають залучення третіх осіб (спеціалізованих підприємств,
залучення третіх
установ, організацій тощо)
осіб:
- не передбачають залучення третіх осіб
7. За вартістю
- дорого вартісні
використання:
- середньої вартості
- низької вартості
- безкоштовні
8. За можливістю
- багаторазові
багаторазовості
- одноразові
використання:
9. За наслідками
- сприяють розвитку взаємовідносин
використання:
- сприяють стабілізації взаємовідносин
- сприяють згортанню взаємовідносин
10. За характером
- спричиняють певну вигоду для суб’єкта взаємовідносин з
дії:
промисловим підприємством
- нейтральної дії для суб’єкта взаємовідносин з промисловим
підприємством
- спричиняють певну втрату для суб’єкта взаємовідносин з
промисловим підприємством
11. За суттю:
- страхування ризиків
- розподілу ризиків
- об’єднання ризиків
- диверсифікації ризиків
- хеджування ризиків
- резервування ресурсів на випадок матеріалізації ризиків тощо
12. За спрямо- оперативної дії
ваністю щодо
- тактичної дії
розвитку
- стратегічної дії
підприємства:

Отже, наведена в табл. 1 класифікація дасть змогу менеджерам промислового
підприємства вибирати оптимальні інструменти для конкретної ситуації управління
ризиками, глибше досліджуючи особливості цих інструментів з різних сторін.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЯ
Визначення
конкурентоспроможності
продукції
автомобілебудівних
підприємств (КПАП) є процесом, який передбачає визначення основних елементів
структури, їх кількості, ваги їх впливу, способу взаємозв’язку. В зв’язку із цим,
необхідно розробити метод оцінювання всіх структурних елементів даного
показника [1; 2]. Структуру економічної складової та витрат на купівлю та
експлуатацію легкового автомобіля конкурентоспроможності продукції
запропоновано на рис. 1.
Ціна споживання автомобільної продукції

Номінальна кінцева ціна

Витрати на експлуатацію
Витрати на пальне

Надбавка посередників

Сервісне обслуговування
+ запчастини

Логістичні витрати

Страхування

Маркетингові витрати

Реєстрація

Мито, податки, % банку
збори тощо

Інші витрати (аксесуари,
штрафи тощо)

Зростають
пропорційно
треміну
експлуатації

Ціна виробника

Рис. 1. Структура економічної складової КПАП

Економічна складова КПАП обчислюється з врахуванням як номінальної ціни
на автомобіль, так і експлуатаційних витрат, які пов’язані із технічними
характеристиками продукції (формула 1). Оскільки автомобіль слід віднести до
товару довготривалого попереднього вибору, то споживач детально аналізує
вартість автомобіля у процесі його користування.
(1)
де
– величина економічної складової КПАП;
- офіційна вартість
автомобіля для кінцевого споживача; R – реєстраційні витрати, Insh – витрати на
страхування, Z – додаткові необхідні витрати (наприклад комісія банку або інші
додаткові платежі); c – витрати на зберігання, мийку, штрафи, сезонну зміну шин,
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дрібні аксесуари в процесі експлуатації, T – термін експлуатації, років; J –
коефіцієнт дисконтування, для коригування обсягу витрат на експлуатацію у
зв’язку із зношуванням автомобіля; fexp – середній розхід пального по міському
циклу, л/100 км.; L – середньорічний пробіг автомобіля; texp – вартість нормо
години чергового обслуговування; Q – середньорічна тривалість післяпродажного
обслуговування для автомобіля на планові технічні огляди та позапланові
ремонти; pn – вартість запчастин для заміни; N – кількість запчастин; n – кількість
необхідних видів запчастин протягом року.
Значення коефіцієнта дисконтування, для коригування обсягу витрат на
експлуатацію у зв’язку із зношуванням автомобіля наведено в табл. 1. Дані показники
розраховано на основі проведеного дослідження, в рамках якого проаналізовано
особливості експлуатації 35 автомобілів різних класів, що дозволило класифікувати
коефіцієнти дисконтування відповідно до рівня престижності авто [3].
Таблиця 1
Шкала індексів дисконтування витрат на експлуатацію автомобіля

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й

0 – 10 тис. $
0
1,03077
1,006199
1,1292
0,888678
1,082553
0,941841
1,142076

Ціновий сегмент авто
10 тис. $ – 20 тис. $
20 тис. $ – 50 тис. $
0
0
1,024979
1,053145
1,011535
1,00197
1,284384
1,288798
0,78143
0,764525
1,039853
1,112205
0,980441
0,916291
1,294003
1,321475

50 тис. $ і вище
0
1,01355
1,035563
1,335063
0,742076
1,056083
0,96504
1,359838

Дані наведені в табл. 1 отримано шляхом порівняльних обчислень експлуатаційних витрат кожного наступного року користування автомобілем за умови
дотримання середньостатистичного пробігу 15000 км/рік, відповідно до офіційних
даних технічних характеристик автомобілів, що оприлюднено на офіційних
інтернет-порталах автомобільних дилерів України, середньої вартості нормогодини сервісного обслуговування автомобіля кожного цінового сегмент та середнього
значення необхідних робіт і запчастин, що передбачено плановими нормативами
технічного обслуговування [3].
Для того, щоб встановити залежність між цими складовими в оцінці
споживача проведено дослідження. Респондентам було запропоновано розмір
знижки (ϕ), необхідної для сервісного центру, щоб за відповідного співвідношення
ціна-якість сервісних послуг та запчастин клієнт відвідав даний сервісний центр.
Результати опитування наведено у табл. 2 [3].
Таблиця 2
Результати опитування клієнтів автомобільних сервісних центрів
Дорого
Дешево

Якісно
ϕ = 6,5%
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Менш якісно
ϕ = 43%
ϕ = 28%

Рівень якості післяпродажного обслуговування впливає на показник цінової
складової конкурентоспроможності через коригуючий коефіцієнт показника
вартості експлуатації у аспекті планового післяпродажного обслуговування. Рівень
сервісу для споживачів має подвійне значення: ціна сервісу, якість сервісу.
Цінова та технічна складові є найвагомішими при виборі автомобіля, адже
споживач характеризується певним рівнем платоспроможності, що дозволяє
вибрати найоптимальніший для себе набір конкурентної групи, а наступним
етапом вибору є аналіз технічних характеристик.
1. Перерва П.Г. Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції
підприємства / Перерва П.Г, Романчик Т.В. – Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. –
№ 4. – С. 230-235.
2. Мовчаренко В.В. Аналіз ринку легкових автомобілів / В.В. Мовчаренко, В.В. Гливенко
// Науковий вісник ЧДІЕУ. Маркетинг. – 2011. – №3(11). – С. 176-179.
3. Том’юк О.Я. Визначення цінової складової конкурентоспроможності продукції
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКИХ
ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НЕЮ
Для розвитку інвестиційної діяльності важливого значення набувають
питання управління господарськими об’єднаннями. Зокрема, на сьогоднішній день
існують проблеми щодо створення господарських об’єднань, формування їх
системи менеджменту, утворення статутного капіталу, виходу учасників із складу
об’єднання, контролювання інвестиційних процесів тощо.
Не можна не зауважити, що інтереси господарських об’єднань, в свою чергу, як
правило, співпадають з інтересами держави. Учасники господарських об’єднань
зацікавлені в підвищенні ефективності своєї діяльності за рахунок зменшення витрат
виробництва і обігу, що досягається шляхом створення загальної інфраструктури
(інформаційно-телекомунікаційної, банківської, страхової, консалтингово-аудиторської) шляхом підвищення стійкості і надійності функціонування на базі встановлення та підтримання тісних зв’язків з іншими їх учасниками. Також слід згадати і
численні переваги, що виявляються підчас взаємодії із суб’єктами зовнішнього
середовища впливу на господарське об’єднання та у процесі управління ними. Вони
полягають у cпрощенні схем такої взаємодії, збільшенні можливості для реалізації
результативніших проектів тощо.
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Водночас об’єднання підприємств означає втрату для них частини попередньої
свободи щодо прийняття рішень і розпорядження власністю та доходами, певного
підпорядкування їх інтересів інтересам інтегрованої системи в цілому.
Тому проблема узгодження і гармонізації інтересів потенційних та дійсних
учасників господарських об’єднань та регіональних органів управління – головна
у створенні життєздатних підприємств, які динамічно розвиваються і можуть
забезпечити майбутнє української економіки. Отже, організаційно-правова структура господарських об’єднань повинна будуватися і функціонувати з врахуванням
цих факторів. Зрозуміло, що в процесі створення господарських об’єднань виникають проблеми підвищення ефективності виробництва підприємств-учасників,
забезпечення інвестицій, ліквідації неплатоспроможності. Вирішення таких проблем вимагає відпрацювати як раціональну в рамках самих господарських об’єднань, так і державну підтримку їх становлення. При цьому мова йде зовсім не про
надання дотацій і пільг, а про взаємодію держави і господарських об’єднань.
Основне завдання такої взаємодії – визначення і розробка конкретних заходів
державної підтримки і стимулювання, які повинні забезпечити позитивний ефект
на загальнодержавному і регіональному рівнях. В даному випадку можна говорити
про прямий фіскальний (збільшення податкових надходжень внаслідок підвищення ефективності виробництва і торгівлі, нарощення масштабів та прискорення
темпів росту випуску продукції та інвестицій ) і бюджетний ефект.
Ставлення держави до створення господарських об’єднань – це проблема
відношення законодавчої і виконавчої влади до процесів концентрації і централізації виробництва і капіталу в країні. Не дивлячись на труднощі посткризового
періоду – спад виробництва, роздроблення великих виробничих об’єднань зберіглось ядро виробничих і науково-виробничих комплексів, які володіють висококваліфікованими кадрами. Установи та організації, які діють на фінансовому ринку, вже пройшли етап початкового накопичення капіталу і починають проявляти
щораз більший інтерес до довготермінового інвестування промисловості. Поступово вимальовуються тенденції до зрощування банківського і промислового капіталу, створення сильних торгово-промислових і банківських структур.
Крім перерахованих аргументів не слід забувати і про загальну результативність від створення господарських об’єднань. Її проявами є:
– економія на витратах виробництва і збуту, зумовлена збільшенням масштабів виробництва, зниження цін і підвищення конкурентоспроможності
продукції;
– концентрація капіталу і інших ресурсів, яка дозволяє реалізувати великі
програми, здійснювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження в
ключових напрямках НТП, а також підготовку виcококваліфікованих
кадрів необхідного профілю;
– зниження фінансових і виробничих ризиків за рахунок кращого маневрування ресурсами;
– зниження витрат виробництва і обороту, яке досягається за рахунок
створення загальної інфраструктури;
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– результативніша взаємодія з органами державної влади;
– широкі можливості диверсифікації виробництва, які згладжують коливання
кон’юнктури ринку;
– більші можливості планування виробничо-господарської діяльності як в
довготерміновому, так і в короткотерміновому періодах;
– підвищення рівня конкурентоспроможності продукції;
– більші можливості маневрування фінансовими, трудовими і матеріальними
ресурсами в найбільш ефективних в даний момент напрямках;
– перехід від ринку підприємств з низьким рівнем концентрації до ринку
корпорацій, спрощеного проведення фіскальної політики держави;
– збільшення податкових надходжень в державний бюджет внаслідок
підвищення ефективності виробництва в межах об’єднань.
Їх реалізація забезпечується шляхом розвитку економіко-організаційних засад
управління господарськими об’єднаннями та їх інвестиційною діяльністю.
Особливе значення державна підтримка матиме для створення господарських
об’єднань у регіонах із метою інтенсифікації розвитку економіки на місцях. У
цьому суттєву роль мають відігравати місцеві органи самоврядування, які можуть
відпрацювати додаткові заходи щодо підтримки їх учасників, зокрема: звільнення
частково або повністю від місцевих податків; надання податкових кредитів із
метою реінвестування в межах господарських об’єднань; пільгові умови оренди
або передача на умовах безоплатності в тимчасове користування майна, яке
перебуває у комунальній власності.
1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003р., із змінами і доповненнями
від 04.03.2015, №198-19 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 №3528-IV зі
змінами
і
доповненнями
від 08.04.2012,
№ 4498-17.
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII зі змінами і
доповненнями
від 06.11.2014, №1206-18 – Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
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Національний університет державної податкової служби України
ПРОБЛЕМИ БЕНЧМАРКІНГУ
В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
На сучасному етапі, українські підприємства переживають чимало труднощів,
намагаючись бути конкурентоспроможними як на національному, так і на міжнародному рівні. Тому впровадження такого сучасного інструменту конкурентної
боротьби як бенчмаркінг, дозволить підприємствам вдосконалюватися, взаємодіючи
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з іншими гравцями ринку, виявляючи переваги, цілеспрямовано впроваджуючи їх
у свою діяльність і краще використовуючи потенціал зростання. В Україні ця
методика є відносно новою та ще досить мало адаптованою до вітчизняної
економіки. Більше того, наші підприємці асоціюють бенчмаркінг з поняттями
промислового шпигунства або маркетингової розвідки, що засновані на зборі
конфіденційної або напівконфіденційної інформації. Насправді ж, це метод
вивчення трудового чужого досвіду, який не є комерційною таємницею.
Аспекти становлення бенчмаркінгу, його сутність, та проблеми застосування є
предметом дослідження багатьох іноземних і вітчизняних учених, зокрема: Р. Кемп,
Г. Ватсон, Р. Венетуччі, Г. Зіберт, С. Захарчук, О. Коваленко, І. Аренков, А. Ашуєв
тощо.
Згідно класичного вчення економічного вченого Р. Венетуччі, бенчмаркінг – це
спосіб оцінки стратегій і цілей роботи в порівнянні з першокласними підприємствами, необхідними для того, щоб гарантувати довгострокове перебування на ринку.
Розрізняють три фази бенчмаркінгу [1]:
1. Підготовча. На цій стадії здійснюють вибір об’єкта бенчмаркінгу та
порівняльних аналогів; визначають оцінні показники; збирають необхідну для
аналізу інформацію.
2. Аналіз. У ході аналітичної фази бенчмаркінгу на основі порівняння з підприємством-партнером виявляються недоліки (слабкі місця) в об’єктах бенчмаркінгу та ідентифікуються причини їх виникнення. Критерієм оцінки процесів,
функцій, методів чи виробничих процесів є показники їх продуктивності.
3. Впровадження. На цій стадії проводиться робота з реалізації результатів
аналізу в практичній діяльності підприємства. Основний акцент тут робиться на
розробці стратегії і тактики нейтралізації виявлених у ході бенчмаркінгу слабких
місць на підприємстві.
За даними консалтингової компанії Вain & Co, бенчмаркінг вже давно завоював популярність і успішно використовується в практиці американських, японських і європейських компаній [3, с. 20-31], що дає змогу швидко й з меншими
витратами вдосконалювати бізнес – процеси, чого не можна сказати про Україну.
Серед головних причин неготовності українського бізнес – середовища і її
керівного складу до поширення використання бенчмаркінгу можна віднести
[2, c. 48-53]:
1. Неможливість порівняти досвід українських підприємств із досвідом
західних суб’єктів господарювання. Менталітет українського бізнесу, специфіка
ведення справ, стилі управління не дають можливості одержати необхідні кількісні
показники з метою подальшого їх порівняння з аналогічними галузевими у
світовому масштабі.
2. Помилкове розуміння інструментарію та призначення бенчмаркінгу. Результатом упередженого ставлення до новітньої методики є недостатня поінформованість керівного складу підприємств про функціональне забезпечення бенчмаркінгу і засобів, які використовуються у процесі його проведення. Тому
бенчмаркінг сприймається як промислове (комерційне) шпигунство або прояв
недобросовісної конкуренції.
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3. Недостовірність звітної інформації. Кожне кількісне дослідження має похибку в 15-20% [2, c. 48-53]. З огляду на недоліки вітчизняної системи фінансової
звітності і наявні схеми мінімізації оподаткування доходів й інших бюджетних
платежів, достовірність інформації, що потрапляла до бази даних, викликає
великий сумнів.
4. Відсутність належних методик управління. Керівний склад підприємства,
що не використовує методик менеджменту в ході основних бізнес-процесів, не
здатний адекватно сприймати необхідність впровадження досвіду передових
організацій шляхом добровільного обміну інформацією.
5. Брак досвідчених фахівців відповідної спеціалізації.
Таким чином, очевидно, що успіх процесу бенчмаркінгу залежить на пряму
від того значення, яке надає йому керівництво організації. Якщо керівництво
підприємства не порівнює бенчмаркінг з поняттями промислового шпигунства або
маркетингової розвідки і зацікавлене у використанні бенчмаркінгу, в його корисності, то керівники повинні пропагувати цей процес як усередині організації, за
допомогою нарад, листів, локальних газет тощо, так і поза організацією, шляхом
відвідування конференцій, подання статтей, письмових звітів тощо, бути зацікавленими у розвитку процесу бенчмаркінгу, надавати потрібні ресурси, стежити за
проектами бенчмаркінгу і їхніми прогресами, і, відповідно, як підтвердження своєї
зацікавленості – брати участь в самих проектах бенчмаркінгу.
Отже, бенчмаркінг є важливим інструментом сьогодення, за допомогою якого
можна досягти значних успіхів: підвищувати продуктивність, покращувати якість
своєї роботи, бути попереду конкурентів, «зламати» застарілу структуру
організації, стиль ведення бізнесу, орієнтуючись на кращі результати інших
підприємств, але на сучасному етапі розвитку національної економіки України це
буде досить важко через наявність багатьох перешкод.
1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Терещенко О.О. Навч. посібник. –
К.:КНЕУ, 2003. – 554 с
2. Кравченко О.В. Можливості застосування бенчмаркінгу як інструмента активізації
управління підприємства.//Соціально – еконмічні проблеми сучасного періоду в Україні. –
2008. – Випуск 6 (74).
3. Ковальчук С. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної
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ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК МЕТОД ПРИШВИДШЕННЯ ПРОЦЕСІВ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Як вважають дослідники 2014 рік був найскладнішим для української економіки у ХХІ сторіччі [1]. Поряд з тим, в Україні є необхідний ресурсний та інтелектуальний потенціал для виходу із складної ситуації, пришвидшення модернізації підприємств і зокрема – промислових. Як зазначено у звіті Всесвітнього
економічного форуму «Сценарії економічного розвитку України» [2], потрібно
створити платформу для здійснення масштабних перетворень в економіці,
побудованій на принципах прозорості і взаємної довіри між державою, бізнесом і
суспільством (“новий суспільний договір”). Широка підтримка комплексних реформи сприятиме значному припливу інвестицій, підвищенню рівня продуктивності та радикальної реструктуризації економічної моделі.
Одним з найефективніших методів, який допоможе досягти дієвої інтеграції
спеціалістів різного профілю у вирішенні актуальних проблем є фасилітація. Фасилітація – це надання допомоги групі у виконанні будь-якого завдання з вирішення
проблеми або досягнення узгодженості учасників обговорення [3, c. 19].
Фасилітатором може бути зовнішній незалежний спеціаліст, керівник або член
групи. Він впливає на процес і спрямовує його, але не вносить пропозицій у змістовну частину зустрічі – це прерогатива учасників. Його роль полягає в допомозі
всій групі, уважність до потреб групи як цілого, яка з допомогою фасилітатора
повинна виконати поставлену мету. Фасилітатор – це не спеціаліст, якого запросили для діагностики організаційних проблем, в його обов’язки не входить
пропозиція відповідних удосконалень, професійний ріст та навчання групи.
Вищим досягненням фасилітатора є створення в учасників відчуття, що всю
роботу вони виконали самостійно.
Цей інструмент дасть можливість такі зустрічі зробити більш продуктивними,
творчими та цікавими. Часто, кращі рішення продукуються групами людей, а не
окремими працівниками: у кожного свій підхід до проблеми, унікальний життєвий
досвід, але в групі вони можуть позитивно впливати на творчий потенціал один
одного, створювати синергію. Підготовлений фасилітатор здатен на сміливі кроки,
координуючи процес обговорення, коли це необхідно, сповільнюючи або
прискорюючи темп ведення сесії, ніколи не діючи по заздалегідь підготовленому
сценарію. Як справжній експериментатор, він готовий відмовитись від логіки та
раціонального мислення в надії на геніальне осяяння [4].
Можна виділити такі переваги методу:
1. Переконливі реальні успіхи застосування в Європі та США;
2. Розроблена методика, яка застосовується відповідно до проблеми,
особливостей колективу, умов проведення зустрічей, участі керівництва та ін.;
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3. Можливість залучення практикуючих фахівців, які проводять такі
фасилітаційні зустрічі в Україні;
4. Можливість для персоналу підприємства пройти відповідні навчальні
програми та тренінги, пропозицій яких є досить багато сьогодні;
5. Можливість для керівництва досить швидко побачити результати
фасилітаційних сесій.
Для вітчизняних промислових підприємств застосування методу може
допомогти у вирішенні наступних завдань:
• пошуку нових ідей щодо пришвидшення модернізації;
• постійне продукування інновацій, або механізмів адаптації існуючих
інновацій до специфіки діяльності підприємства;
• активізації інтелектуального потенціалу працівників;
• ефективної командної роботи («групового мислення»);
• пришвидшення процесів прийняття рішень та розподілу відповідальності
по їх виконанню;
• відмова від звиклих підходів управління, які вже не є ефективними.
На сьогодні дуже складно навести переконливі дані щодо тенденцій застосування методу на промислових підприємствах України. Проте спостерігається все
частіше застосування його для пошуку стратегічних напрямку вирішення проблем
регіонального значення, наприклад: «Стратегії розвитку територіальної громади»
на Львівщині[5]. Такі сесії також проводяться і в інших містах України.
Можна виділити декілька організацій, які сьогодні на професійному рівні
проводять фасилітаційні сесії в Україні:
• Всеукраїнська асоціація консультантів з управління (IMC-Україна)[6];
• ICA-Україна – неурядова організація, член ICA – International[7]
Проте, застосування новітніх методів, таких які фасилітація на вітчизняних
промислових підприємствах може бути ускладнене з таких причин:
1. Консерватизм багатьох управлінців промислових підприємств у питаннях
організаційного характеру та взаємодії з працівниками. Часто ми бачимо досить
швидке сприйняття новітніх технологій у виробничій, фінансово-господарській,
комунікаційній, маркетинговій діяльності, проте значно повільніше відбувається
адаптація нових методів управління та організації спільної роботи працівників.
2. Недооцінка важливості прийнятих на сесіях групової роботи рішень:
результати такої роботи будуть враховані як рекомендація, проте управлінець всеодно приймає відповідні рішення самостійно.
3. Спонтанність в організації топ-менеджментом зустрічей групової роботи,
коли потрібно негайно вирішити проблему, яка стоїть досить гостро («Ми не
розійдемось, поки не приймемо відповідного рішення»). Проте, такі сесії повинні
плануватись завчасно та проходити по відповідному регламенту.
4. Нерозуміння ролі фасилітатора, яка полягає у підготовці та допомозі у
проведені зустрічі. Фасилітатор проводить оцінку і визначає: формат зустрічі та
інструменти її проведення; актуальні моделі поведінки учасників та їх ролі; оцінку
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динаміки, характеру та поведінки групи; урегулювання конфліктів, застосування
графічного матеріалу; застосування навичок спілкування.
1. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій / Огляд 2014 року
[Електронний
ресурс]
–
режим
доступу:
http://www.ier.com.ua/ua/publications/comments/?pid=4766;
2. Всесвітній економічний форум / Сценарії економічного розвитку України [Електронний
ресурс]
–
режим
доступу:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ScenarioUkraine_Report_2014_RU.pdf.
3. Келси Ди Блестящие совещания. Правила эффективной групповой работы / Ди Келси и
Пэм Пламб; пер. с англ. А.Анваера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013.-264 с.
4. Брейнсторминг: как сделать его эффективным? [Електронний ресурс] – режим
доступу: http://www.management.com.ua/cm/cm045.html.
5. Національний інститут стратегічних досліджень / Стратегія розвитку територіальної громади: Електронний ресурс] – режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/articles/501.
6. Сайт Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (IMC-Україна)
[Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.imc-ukraine.com.
7. Сайт ICA-Україна – неурядової організації, члена ICA – International Електронний
ресурс] – режим доступу: http://www.ica-ukraine.org.ua.

Федоренко О.В.
к.е.н., доцент
Черкаський державний технологічний університет
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
Мотивувати працівника означає надати йому можливість реалізувати
накопичений досвід, професійні навички та життєві цінності, працюючи на благо
компанії. Заохочення праці має бути адекватним. Необхідно витримати розумний
баланс між матеріальною і нематеріальною сторонами винагороди. В іншому
випадку працівник втратить інтерес до роботи, і його діяльність скоро стане
мінусовою для фірми. На жаль, небагато вітчизняних підприємств з усією
відповідальністю ставляться до розробки та впровадження програм підвищення
мотивації та кар'єрного зростання співробітників.
Звернемося до шведського досвіду в сфері зацікавленості співробітників та
заохочення їхньої праці. На думку Крістера Ферлінга, консультанта агентства
«Шведські економічні та фінансові консультанти з міжнародного розвитку», в
компаніях з циклічної структурою (колектив або команда створюється на час
виконання якогось завдання) персонал думає сам, як реалізувати ідею, а топменеджер задає тільки напрямок роботи і пояснює, що він хоче отримати в
результаті, не забуваючи про головне – створення сприятливих умов для роботи
колективу. Така організація тримається на трьох «p» – people, purpose & process
(люди, мета і процес). А ось класична вертикальна структура побудована на трьох
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«s» – structure, system & strategy (структура, система і стратегія). На думку
Ферлінга, в країнах СНД компанії працюють за класичним типом, а не за
циклічним [1].
Як відомо, у Швеції витрати на оплату праці завжди були високими. Робота з
невмотивованим персоналом обходиться фірмі досить дорого. До речі, соціальний
пакет забезпечує шведу 80 % оплати за лікарняним, для отримання якого в Швеції
навіть не потрібно підпису лікаря: співробітнику фірми досить просто сказати
своєму керівництву, що він хворий і буде відсутній на робочому місці кілька днів.
У шведів так заведено: у відповідь на невиправдано часті лікарняні місцеві
підприємці роблять все можливе, щоб заохотити співробітників до праці. Ферлінг
стверджує, що сьогодні для багатьох шведських фірм в ієрархії корпоративних
цінностей, як і в системі мотивації рядових співробітників до продуктивної праці,
на першому місці стоїть саме команда, в якій людина працює (для працівника такі
цінності, як дружба, партнерство і колектив мають першорядне значення). На
другому місці – цікава робота, на третьому – почуття, що співробітник може
контролювати свою діяльність, тобто ніхто не змушує його трудитися; навпаки,
він сам піклується про якісне виконання завдання (співробітники зовсім не проти
сильного боса, але все ж люблять, коли їм дають проявити ініціативу). І тільки на
сьомому місці – розмір зарплати. Більшість шведських топ-менеджерів вважає за
необхідне суміщення професійної та приватного життя співробітників. Це
виражається в тому, що зараз багато компаній дозволяють персоналу працювати
вдома. Нікого в Швеції вже не дивує організація робочого процесу в компаніях за
гнучким графіком, щодо якого рішення приймає група, що виконує задачу, а не
шеф. Якщо група вважає за можливе надати право члену команди варіювати його
робочий час, то вище керівництво не буде заперечувати цього, так як за позитивні
результати роботи відповідає весь колектив. Саме від цих показників залежить
обсяг бонусів. Згідно з дослідженнями, проведеними деякими західними рекрутинговими агентствами, невеликі компанії з чисельністю персоналу 60-100 осіб
приділяють грошовому компоненту більше уваги, ніж великі. Вони змушені
платити на 20-60 % більше, ніж відомі компанії-бренди [1]. Типова стратегія невеликих компаній – залучення висококваліфікованих співробітників завдяки збільшенню їм платні. При цьому відмічено, що співробітники, які отримують
підвищену зарплату, зовсім не лояльні до фірми, і плинність серед «перекуплених»
фахівців набагато вища, ніж серед співробітників, вирощених всередині фірми.
Wall Street Journal з'ясував: все більше керівників вважають, що працівникам
потрібно говорити тільки хороше. Акцент на позитив – така нова мантра в компаніях
розробника софта VMware, онлайн-магазину домашніх речей Wayfair і консалтингової фірми Boston Consulting Group. Начальники часто обсипають працівників
похвалами, закликають їх святкувати маленькі перемоги, а оцінка ефективності
співробітника будується на аналізі його сильних сторін, а не причин, чому він
провалив презентацію для клієнта. Лідерів старого гарту це, можливо, дратує, але
менеджери говорять, що жорстка тактика в наші дні приносить більше шкоди, ніж
користі. Ось, наприклад, чому вчать менеджерів в VMware і Wayfair [2].
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У BCG, за словами партнера фірми Мішель Расселл, раніше викликали
співробітників і розбирали з ними їх проколи. Деякі навіть від розпачу
звільнялися, інші зациклювалися на своїх невдачах. Тепер від менеджерів чекають,
що під час оцінки ефективності та видачі зворотного зв'язку вони зосередяться на
сильних сторонах і пояснять співробітникам, як ті можуть використовувати свої
таланти, щоб краще впоратися з роботою. Причому рекомендується називати не
більше двох областей, де потрібні вдосконалення. PricewaterhouseCoopers просить
своїх менеджерів проводити з молодими співробітниками бесіди про їх кар'єрні
перспективи, про їх можливе майбутнє у фірмі, а не зациклюватися на тому, що у
них пішло не так в минулому році. Фірма закликає співробітників відправляти
колег і підлеглих електронні листівки з похвалою. У каліфорнійській VMware
менеджерів вчать: потрібно, щоб співробітники регулярно самі пропонували ідеї з
самовдосконалення, а не реагували на критику їхніх минулих помилок. Також у
зарубіжних компаніях часто застосовується практика «хороших новин». VMware
використовує методики сімейних психологів, які закликають, наприклад, підвищити співвідношення позитивних зауважень до негативних [2].
Як стверджують експерти, спектр людських устремлінь і бажань такий
величезний, що вимірювати його тільки грошима не варто. Не випадково сьогодні
багато відомих міжнародних компаній при прийомі на роботу «цінного кадра»
прагнуть з`ясувати його внутрішню мотивацію. Керівництво не проти високої
зарплати, але воно повинно бути впевнене, що співробітником, в першу чергу,
рухає не любов до великих грошей, а інтерес до нової справи.
Таким чином, в західних країнах вже давно зрозуміли, що хорошого співробітника потрібно поважати і цінувати, оскільки від його знань, продуктивності та
лояльності багато в чому залежить успіх підприємства на ринку. На жаль, в
Україні, яка володіє значним кадровим і інтелектуальним потенціалом, підприємства недостатньо використовують інструменти, пов`язані з підвищенням мотивації співробітників, роблячи основний акцент на «маніпулюванні зарплатою»:
підвищуючи або знижуючи, залежно від успіхів структури на ринку.
1. Мотивація персоналу. Бізнес портал Луцьку. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://toplutsk.com/articles-article_280.html/.
2. «Все супер!»: почему в американских компаниях перестали ругать сотрудников.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://q99.it/pp5Dn5p http://ideanomics.ru/?p=3745.
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Холявка Л.Ю.
аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
ВЛАСТИВОСТІ, СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні особливості господарювання, що зосереджені у значній мірі на зниженні матеріальної складової у готовій продукції та зростанні її інтелектуаломісткості,
вимагають пошуку і застосування нових методів активізації інтелектуальної діяльності та підвищення інтелектуального потенціалу підприємств. При цьому, постає
проблема не лише пошуку і накопичення нових знань, інформації чи інших
інтелектуальних ресурсів, а виявлення тих можливостей, які вони забезпечать підприємству. Проведені теоретичні дослідження та практичні спостереження довели, що
найпоширенішою причиною неефективного чи неповного застосування інтелектуального потенціалу господарюючих суб’єктів є відсутність координування процесів
формування та використання цього потенціалу, налагодженого колективного пошуку
ідей та можливостей. Тому, постає питання побудови зв’язку та координування
інтелектуальної діяльності між працівниками, партнерами та іншими зацікавленими
суб’єктами, тобто інтелектуальної взаємодії господарюючого суб’єкта.
Першочерговим у питанні побудови інтелектуальної взаємодії підприємства
(як процесів індивідуального і колективного пошуку та створення інтелектуальних
ресурсів, їхнього застосування і обміну, що підпорядковані генеруванню та застосуванню інтелектуальних можливостей) є ідентифікація суб’єктів інтелектуальної
взаємодії у системах формування та використання його інтелектуального
потенціалу. Відповідно до встановленої сутності інтелектуальної взаємодії та
опрацювання літературних джерел за тематикою взаємодії [1-3] в економіці, її
основними суб’єктами потрібно виділяти:
– індивідуальні суб’єкти, тобто працівники підприємства як основні індивідуальні носії його інтелектуальних ресурсів. Інтелектуальна взаємодія
між працівниками є найскладнішим феноменом, оскільки може розглядатися у різних площинах: при виконанні функціональних обов’язків; при
виконанні проектних завдань; при неформальному спілкуванні. У якості
суб’єктів даної взаємодії, працівники здійснюють спільний пошук і
генерування інтелектуальних можливостей на основі особистих знань,
вмінь, навиків, креативності та мотивованості, а також використовуваних
ними інформаційних ресурсів;
– інтелектуальні агенти підприємства, які у значній мірі забезпечують створення і опрацювання інформаційних ресурсів, виконують інтелектуальні
операції різного рівня складності. Для них характерна взаємодія один з
одним (що налагоджена системним програмуванням) та з користувачами,
якими є працівники підприємства. Інтелектуальна взаємодія цих агентів з
працівниками визначається заданими агентам командами та рівнем
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підготовленості працівника до роботи з засобами штучного інтелекту.
Генерування інтелектуальних можливостей у даній взаємодії відбувається
на основі наданих і опрацьованих агентами інформаційних ресурсів працівникам, а також постановки адекватних завдань перед засобами штучного інтелекту та їхнього максимального застосування;
– формальні та неформальні об’єднання, як об’єднання працівників, інтелектуальних агентів підприємства у структурні підрозділи, проектні, робочі чи
інші групи, рівні управління у межах виконання їхніх функціональних
обов’язків. Інтелектуальна взаємодія підрозділів, на основі наявних у них
особистісних інтелектуальних ресурсів працівників та інтелектуальних
ресурсів організаційного рівня, забезпечує формування відповідних можливостей через координування, узгодження і обговорення ідей, рішень та
активної участі у вирішенні загальноорганізаційних завдань;
– індивідуальні суб’єкти зовнішнього середовища підприємства, їхні об’єднання та належні їм інтелектуальні агенти, інтелектуальна взаємодія з
якими дозволяє йому формувати дані можливості через створення нових,
отримання готових чи удосконалення існуючих інтелектуальних ресурсів
та ідей. Такими слід вважати: суб’єктів аутсорсингової, краудсорсингової
діяльності; суб’єктів, які здійснюють підготовку, перепідготовку чи
підвищення кваліфікації працівників підприємства; зовнішніх коучерів і
менторів для працівників; індивідуальних та інституційних суб’єктів-донорів інформаційних ресурсів для підприємства (у тому числі споживачів);
основних контрагентів, з якими співпрацює підприємство у процесі
здійснення господарської діяльності.
У межах визначеного методу, усім суб’єктам інтелектуальної взаємодії повинні
бути притаманні певні характеристики. Звичайно, зазначені суб’єкти матимуть власне розуміння цієї взаємодії (окрім інтелектуальних агентів, взаємодія яких є запрограмованою). Тому, першою важливою характеристикою повинне бути усвідомлення
ними важливості та ефективності інтелектуальної взаємодії як для досягнення
колективних цілей, так і для індивідуального виграшу. По-друге, для суб’єктів, які є
учасниками інтелектуальної взаємодії, необхідною є здатність до узгодження та
конструктивного співробітництва. При цьому індивідуальні цілі та мотиви суб’єктів
інтелектуальної взаємодії не повинні суперечити визначеним колективним цілям її
здійснення на підприємстві. Не менш важливою характеристикою суб’єктів виступає
і вміння застосовувати їхні інтелектуальні ресурси у процесі взаємодії та
налагоджувати її комунікаційний супровід.
Окрім суб’єктів, доцільно виділити і об’єкти інтелектуальної взаємодії
підприємства. Об’єктами вважається те, на що спрямована дія суб’єкта, на що
впливають заради досягнення бажаного результату. У контексті інтелектуальної
взаємодії підприємства, під її об’єктами слід розуміти інтелектуальні ресурси, на
які спрямовується вплив суб’єктів інтелектуальної взаємодії задля виявлення
можливостей цих ресурсів та подальшого застосування для досягнення
встановлених підприємством цілей
230

Вважаємо, що у якості методу удосконалення формування і використання
інтелектуального потенціалу, явище інтелектуальної взаємодії підприємства
повинне виражатися такими основними властивостями (базуючись на її сутності,
основних суб’єктах та специфіці інтелектуального потенціалу господарюючого
суб’єкта):
1. Мати кумулятивний характер, тобто концентруватися у напрямах здійснюваного формування і використання інтелектуального потенціалу та забезпечувати
синергічний ефект у цьому формуванні та використанні.
2. Бути логічною і несуперечливою з позиції встановлених цілей і обраних
засобів формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства,
специфіки його господарювання та підпорядковуватися законам логіки, справедливим для будь-якої діяльності.
3. Відповідати критерію оптимальності стосовно понесених витрат на її
побудову і виконання. Оскільки підготовка і реалізування інтелектуальної взаємодії потребує відповідних фінансових, часових, інтелектуальних, матеріальних чи
інших затрат, їхні обсяги повинні бути прийнятні для підприємства, обґрунтовані
та гарантувати позитивну віддачу у формі створених інтелектуальних можливостей, а в результаті їхнього використання – позитивних економічних результатів.
4. Реалізуватися у якості формалізованих послідовних і паралельних
процесів, з властивими їм етапами.
Отже, питання побудови і застосування інтелектуальної взаємодії, як методу
удосконалення формування і використання інтелектуального потенціалу, є
актуальними для сучасних підприємств стосовно забезпечення їхньої конкурентоспроможності та розвитку. При цьому, передумовою розроблення даного методу є
визначення його особливостей, суб’єктів, що його реалізовуватимуть, і об’єктів, на
які буде спрямовуватися вплив суб’єктів у межах методу. Подальші публікації
будуть присвячені етапам побудови інтелектуальної взаємодії на підприємстві, та
розробленню процесу її безпосереднього реалізування.
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ОЦІНЮВАННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Одним з важливих комплексних показників, які доцільно розраховувати в процесі аналізу фінансового стану є рівень загрози банкрутства підприємства. На сьогодні існує значна кількість методик діагностики загрози банкрутства підприємства,
однак при використанні більшості з них аналітик отримує суттєво різні (деколи
кардинально протилежні) результати по одному й тому ж підприємству на ту ж дату.
З метою усунення низки недоліків існуючих методик, пропонуємо визначати
рівень загрози банкрутства підприємства з використанням графічного методу,
ідентифікуючи цю загрозу за зміною значень показника BTL j на тривимірному
графіку, де на осях координат відображені: рівень втрати ліквідності ( L j ); рівень
втрати фінансової незалежності ( F j ); рівень реальної збитковості діяльності
підприємства ( E j ).
Рівень втрати ліквідності пропонуємо визначати за такою формулою:
Lj =

VR j
VB j

×

VB j
ZV j

= RVV j × RND j ,

(1)

де VR j – вартість оборотних активів підприємства, які на відповідну дату реально
доведеться використати для погашення його поточних зобов’язань (враховуючи
вплив подій та ситуацій, спричинених факторами внутрішнього і зовнішнього
середовища, на вартість активів, зокрема: зниження ціни продажу товарноматеріальних цінностей для швидшої їх реалізації з метою вчасного отримання
грошових коштів для погашення поточних зобов’язань; падіння курсу іноземної
валюти, яка знаходиться на поточному рахунку підприємства; втрата частини
фінансових надходжень внаслідок продажу дебіторської заборгованості третій
стороні; зниження ринкової вартості цінних паперів, які придбало підприємство
тощо), і вартість оборотних активів, які повністю знеціняться на відповідну дату
(внаслідок впливу низки подій, зокрема: псування виробничих запасів; визнання
дебіторської заборгованості безнадійною внаслідок банкрутства дебітора тощо),
тис. грн; VB j – балансова вартість оборотних активів підприємства, яка покриває
(повністю або частково) величину його поточних зобов’язань, тис. грн; ZV j –
загальна балансова вартість оборотних активів підприємства, тис. грн; RVV j –
рівень реального знецінення вартості оборотних активів, необхідних для
погашення поточних зобов’язань на відповідну дату, безрозмірна величина; RND j –
рівень номінальної потреби витрачання оборотних активів підприємства (в грошовому вимірнику) для погашення його поточних зобов’язань, частки одиниці;
j – підприємство, яке аналізується.
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Рівень втрати фінансової незалежності пропонуємо визначати за такою
формулою:
Fj =

VZ j
ZB j

×

ZB j
AK j

= RRZ j × RNO j ,

(2)

де VZ j – величина відображеного в балансі залученого капіталу підприємства
відкоригована на суму довгострокових і поточних зобов’язань, виникнення яких
очікується на відповідну дату, і які не пов’язанні із придбанням, створенням чи
отриманням активів підприємством на різних умовах, а призводять тільки до
зменшення в кінцевому рахунку власного капіталу через зменшення в кінці
періоду нерозподіленого прибутку або збільшення непокритого збитку (зокрема,
це стосується зобов’язань ще не відображених в обліку та звітності по факту, але
вже наявних в чинних договорах з комерційними банками (нараховані відсотки та
штрафні санкції за невчасну їх сплату) чи покупцями (санкції за невиконання умов
поставок продукції), актах перевірки контролюючих органів (штрафи за порушення податкового законодавства) тощо), тис. грн; ZB j – величина залученого капіталу (довгострокові і короткострокові зобов’язання) підприємства, відображена в
балансі, тис. грн; AK j – загальна величина залученого та власного капіталу
підприємства, відображена в балансі, тис. грн; RRZ j – рівень реального зростання
залученого капіталу підприємства, безрозмірна величина; RNO j –
рівень
номінальної фінансової залежності підприємства, частки одиниці.
Показник VZ j не може перевищувати AK j , і в разі невідповідності цієї
вимоги значення VZ j для використання у формулі (2) встановлюється на рівні
значення AK j .
Рівень реальної збитковості діяльності підприємства пропонуємо визначати
за такою формулою:
Ej =

VS j
VD j

×

VD j
VV j

= REZ j × RNN j ,

(3)

де VS j – витрати підприємства, які не покрились доходами від всіх видів
діяльності без врахування доходів від реалізації продукції (товарів), виконання
робіт та надання послуг, дебіторська заборгованість за які суттєво протермінована
і є значні сумніви у її погашенні, тис. грн; VD j – витрати підприємства, які не
покрились доходами від всіх видів діяльності, тис. грн; VV j – загальні витрати
підприємства, тис. грн; REZ j – рівень перевищення величини реально не покритих
витрат доходами у формі надходжень грошових коштів та виниклої безпроблемної
дебіторської заборгованості, над величиною номінально не покритих витрат,
безрозмірна величина; RNN j – рівень номінально непокритих доходами витрат
підприємства, частки одиниці.
Рівень загрози банкрутства підприємства ( BTL j ) пропонуємо визначати на
основі графічного методу, порівнюючи відстань OT j між точкою нульової загрози
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( O ) і точкою існуючої на певну дату загрози банкрутства ( T j ) з відстанню ( OM )
між точкою нульової загрози та точкою максимальної загрози ( M ). Для
визначення рівня загрози банкрутства підприємства пропонуємо таку формулу:
BTL j =

OT j
OM

=

( L j − L0 )2 + ( F j − F0 ) 2 + ( E j − E0 ) 2
( Lmax − L0 ) 2 + ( Fmax − F0 ) 2 + ( Emax − E0 )2

,

(4)

Точка O з координатами O(0;0;0) , відображає відсутність загрози банкрутства, а точка M з координатами M (1;1;1) – максимальну загрозу. Виходячи з
цього показники L0 , F0 та E0 характеризують стан нульової загрози банкрутства, а
їх значення дорівнюють нулю, в той час як показники Lmax , Fmax та Emax
характеризують стан максимальної загрози, а їх значення дорівнюють одиниці.
Точка з координатами T j ( L j ; Fj ; E j ) використовується для визначення рівня
реальної загрози. Точку T j пропонуємо відображати на тривимірному графіку
кожен квартал, а в кризові періоди економіки країни чи світу – кожен місяць, що
дасть змогу наочно представляти інформацію про зміну рівня загрози банкрутства.
Значення показників L j , F j , E j та BTL j коливаються від 0 до 1, і чим ближче
до 1, тим більша загроза банкрутства для підприємства.
Якщо немає достатньої інформації для визначення показників VR j , VZ j та VS j ,
то для попередньої діагностики у формулах (1-3) можна тимчасово умовно прирівняти значення цих показників до значень відповідно показників VB j , ZB j та VD j .
В процесі діагностики загрози банкрутства підприємства необхідно проаналізувати значну кількість чинників його внутрішнього і зовнішнього середовища.
Серед чинників внутрішнього середовища, які впливають на фінансовий стан
підприємства, доцільно виділити такі: наявність суттєвих конфліктів між засновниками (учасниками, акціонерами) щодо розвитку підприємства, розподілу прибутку;
наявність суттєвих конфліктів засновників (учасників, акціонерів) з вищим керівництвом щодо діяльності підприємства, використання фінансових ресурсів; наявність
кадрових проблем за основними посадами та функціональними напрямами на підприємстві; наявність конфліктів між вищим керівництвом та основними фахівцями
підприємства; неефективність методів управління підприємством тощо.
Серед чинників зовнішнього середовища, які впливають або можуть
вплинути на фінансовий стан підприємства, доцільно виділяти такі:
– наявність рейдерської атаки або підстав для її початку (в т.ч. наявність
значної суми протермінованої кредиторської заборгованості), а також
рівень розвитку рейдерства в Україні;
– наявність активних негативних дій з боку конкурентів;
– наявність судових справ проти підприємства щодо невиконання договірних
зобов’язань чи проти вищого керівництва або засновників щодо
шахрайства в діяльності підприємства, ухилення від сплати податків тощо;
– наявність штрафних санкцій застосованих контролюючими органами до
підприємства;
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– прийняття законодавчо-нормативних актів, які ускладнюють або унеможливлюють діяльність підприємства в т.ч. значне зростання рівня податкового навантаження (враховуючи зниження або ліквідацію певних пільг
якими користувалось підприємство);
– наявність протекціоністських заходів урядів інших країн щодо конкретного
підприємства чи підприємств конкретної країни (обмеження або
припинення імпорту; високі ставки мита тощо);
– підвищення стандартів якості або екологічних обмежень на національному
чи міжнародному рівні;
– послаблення конкурентної позиції підприємства на ринку внаслідок
погіршення взаємовідносин з покупцями чи падіння ділової репутації
підприємства;
– поява продукції-замінника тієї, що виробляє підприємство (те ж стосується
робіт, послуг);
– критичний фінансовий стан або й банкрутство дебіторів, що заборгували
значні суми підприємству;
– припинення комерційним банком кредитування підприємства чи підвищення
ним ставки відсотків або зменшення термінів повернення кредиту;
– наявність корупційної судової та інших систем державної влади тощо;
– суттєве зменшення величини частки ринку підприємства внаслідок,
зокрема значного зменшення рівня конкурентоспроможності продукції;
– значне зростання рівня інфляції, і зокрема суттєве подорожчання сировини,
матеріалів, комплектуючих, енергоресурсів тощо;
– зменшення курсу гривні до основних світових валют тощо.
Для кожного чинника необхідно розробити опис і шкалу його можливого негативного впливу на фінансовий стан, і зокрема на загрозу банкрутства підприємства.
Отже, використання запропонованої нами методики дасть змогу точніше
визначити реальний рівень загрози банкрутства промислового підприємства і сприятиме прийняттю оптимальних управлінських рішень щодо усунення цієї загрози.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ДЕ-ЮРЕ ТА ДЕ-ФАКТО
На сьогодні, економічна безпека на пряму залежить від спроможності країни
адаптуватися до мінливих глобалізаційних умов та можливості ефективно
здійснювати інноваційні перетворення. Переорієнтація реального сектору на основі
інноваційно-інвестиційної складової постає необхідним фактором покращання
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конкурентоспроможних позицій держави на міжнародній арені, підвищення темпів
економічного поступу та зростання суспільного добробуту. Проте, незважаючи на
пріоритетність відповідного напряму, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності лежить у площині формування взаємоузгодженої державної політики через
науково-технологічну призму. Відповідний процес зумовлює пошук системного
підходу до стратегії державного розвитку, що в свою чергу актуалізує обраний вектор
дослідження.
Тематику інноваційного розвитку в Україні, варто розглядати у розрізі двох
взаємозалежних позицій: де-юре та де-факто. Відповідна дуалістичність зумовлена
критеріями підходів щодо напрямів активізації та становлення економіки України
на інноваційну модель розвитку. Зокрема, де-юре ситуація свідчить, що сучасна
нормативно-правова бази (закони, укази, постанови, накази, інструкції тощо)
стосовно науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні нараховує на
сьогодні близько 400 (чинних) документів, де-факто результативність їх впливу,
на сьогодні, є сумнівною, потребує доопрацювань, взаємоузгоджень та виглядає
розпорошеною, без можливості кардинального впливу на стан речей.
Де-юре, позиція державних органів влади – це віднесення науки та реалізація
інновацій до одних із найважливіших стратегічних складових державної ідеології
соціально-економічного розвитку країни та основ національної безпеки. Де-факто –
наука в Україні ніколи не належала до державних пріоритетів та ґрунтувалася на
ентузіазмі самих учених та середнього класу, про що свідчить спадна динаміка
кількості організацій та установ, які виконують наукові та дослідно-технічні
роботи. Так, упродовж 2000–2012 рр. кількість спеціалістів, які виконували
наукові й науково-технічні роботи, скоротилася з 120,7 тис. до 89,6 тис. осіб, а
кількість наукових організацій – з 1 490 до 1 208 (при цьому найбільше скорочення відбулося у секторі технічних наук). З 2005 р. в Україні спостерігається
спадна тенденція щодо організацій та персоналу, задіяних у науково-технічній роботі, хоча кількість кандидатів і докторів наук як серед фахівців вищої кваліфікації,
які задіяні в економіці України, так і серед фахівців, задіяних у науково-технічній
роботі, стрімко зростає. Унаслідок ситуації, що склалася нині, зменшуються обсяги
баз інноваційних об’єктів в Україні, знижується кількість інноваційно-активних підприємств [1], а разом з тим – технологічно прогресивні упровадження у промисловість, показник яких станом на кінець 2013 р. становив – 3,3% [2].
Де-юре, у країні написано безліч наукових праць, дисертаційних робіт, монографій, наукових статей та нормативно-правових актів, щодо вирішення нагальних
проблем переходу економіки держави на інноваційні «рейки», по факту фіксуємо
відсутність чіткої державної стратегії інноваційного розвитку, збільшення
відсотку компаративістських та дискрептивних робіт та зменшення державного
фінансування інноваційної діяльності у 10 разів порівняно з 2012 роком [2]. У
країні відсутній дієздатний механізм реалізації визначених державою пріоритетів
розвитку та система об’єктивного оцінювання ефективності використання коштів,
відбувається відплив висококваліфікованих наукових і технічних кадрів та
деградація ряду секторів економіки.
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На нашу думку, першопричиною відповідних колізій є розрізненість позицій
публічного сектора, наукових кіл та бізнесу у площині поставленої мети та
очікуваних результатів. По-друге, відсутність стратегії інноваційного розвитку з
чітко виокремленими тактичними цілями та контролем за їх реалізацію. По-третє,
браком суспільно-політичних реформ у контексті забезпечення принципів
фінансової доцільності та економічної ефективності в рамках цивілізаційного
поступу побудови демократичної держави.
Підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що державна економічна політика
має бути зорієнтована на системне вирішення існуючих проблем та уникнення
популістських рішень у сфері активізації інноваційного розвитку. Зокрема, у
відповідному контексті важливим є: забезпечення концентрації економічних та
інтелектуальних ресурсів держави на провідних напрямах науково-технічного
оновлення виробництва; розвиток ринку освітніх послуг, що ґрунтується на
встановленні нових зв’язків між загальноосвітньою освітою, ВНЗ і ринком праці;
створенні інноваційної інфраструктури: технологічних платформ, інноваційних
кластерів, бізнес-інкубаторів, технополісів, інноваційних центрів, конструкторських підрозділів на виробництві тощо.
1. Шевчук С. В. Інверсія інноваційного розвитку промислового комплексу України /
С. В. Шевчук // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . – 2013. – № 5. –
С. 62-67.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України / [Електронний ресурс]. –
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МІСЦЕ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Головною складовою виробничого процесу в різних видах діяльності є готові
вироби, виготовлені основними відділками, цехами підприємств і призначені для
продажу стороннім замовникам, а також своїм непромисловим господарствам і
власному капітальному будівництву.
За умов динамічності економічних зв’язків ринкової економіки, коли швидко
змінюється кожна складова виробничого процесу, важливо правильно і ефективно
побудувати бухгалтерський облік на підприємстві.
Особливістю фінансового обліку є відображення вартості продукції в будьякій формі і в будь-який момент часу. Бухгалтерські рахунки мають важливе значення для формування показників фінансової звітності, отже ступінь завершеності
готової продукції, має значення для фінансового обліку. З другого боку вартісні
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показники, обліковані на бухгалтерських рахунках надають інформацію про
відхилення понесених затрат на кожному етапі технологічного процесу, що
важливо для підсистеми управлінського обліку. Отже, від форми і ступеня завершеності готової продукції залежить порядок її відображення в бухгалтерському
обліку. В бухгалтерському обліку класифікація готової продукції проявляється у вартісному виразі і відображається на різних рахунках за допомогою методів оцінки.
Як вважає Сопко В.В.: “Продукцію оцінюють за такими видами вартості:
фактичною, плановою, нормативною, кошторисною собівартістю і цінах реалізації
(роздрібних, договірних, гуртових)” [1 с. 352] Під оцінкою він розуміє види вартості.
В національних стандартах бухгалтерського обліку терміну “види вартості” немає, є
поняття облікової оцінки – попередня оцінка, яка використовується підприємством з
метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами [2] і поняття
методів оцінки, які, частково, перелічені вченим. Розвиваючи думку стосовно оцінки,
Сопко В.В. стверджує що: “Оцінка продукції впливає на побудову обліку виробничого процесу” [1 с. 352] З таким твердженням погодитися не можна. Беручи до уваги
методологію бухгалтерського обліку, уточнюємо – в основі облікового процесу
лежать методи обліку затрат, які обумовлюють вартісну оцінку готової продукції.
Вартісна оцінка продукції – це сума затрат, які витрачено на виготовлення продукції.
В залежності від технологічного процесу і класифікації готової продукції за формою
існування, сума затрат у різних підсистемах бухгалтерського обліку різна. В залежності від впливу попиту, вартісна оцінка готової продукції в обліковій системі
визначається за справедливою вартістю дебіторської заборгованості. Для управлінського обліку, вартісна оцінка відходів і браку регулюється методами оцінки
затвердженими в національних стандартах бухгалтерського обліку[3]. В ринкових
умовах, за наявності різних облікових підсистем, вартісна оцінка буде різною, проте,
методи оцінки для підсистем – однакові. Методи оцінки готової продукції
підприємство обирає самостійно. Для правильного застосування методів оцінки в
обліковому процесі виробництва і продажу продукції, обліковий процес необхідно
поділити на два відокремлених етапи. Перший етап пов’язаний з оприбуткуванням
продукції з процесу виробництва, що відповідає управлінському обліку, а другий – з
процесом її продажу, що обумовлюється наявністю фінансового обліку.
Для визначення вартісної оцінки готової продукції при оприбуткуванні з
процесу виробництва можливо застосовувати наступні методи
Вартісна оцінка продукції за фактичною виробничою собівартістю для різних
облікових підсистем не однакова. В фінансовому обліку вартісна оцінка продукції
рівняється сумі всіх прямих затрат на виготовлення виробів, змінних загальновиробничих затрат та частини постійних загальновиробничих затрат, що складає
фінансову калькуляцію проданої продукції звітного періоду. В управлінському
обліку вартісна оцінка продукції дорівнює сумі всіх прямих і загальновиробничих
затрат. В розрахунок вартісної оцінки за фактичною виробничою собівартістю
покладено процес калькулювання, який є предметом дослідження бухгалтерського
управлінського обліку.
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Фактична виробнича собівартість продукції визначається для різних потреб:
фактичних результатів діяльності господарства, ціноутворення, ефективності
технологічних та організаційних рішень, встановлення меж раціональних затрат та ін.
Доцільна вартісна оцінка готової продукції за фактичною виробничою
собівартістю на підприємствах з обмеженою номенклатурою масової продукції,
коли випуск і реалізація виробів здійснюється щодня. Недоліком даного варіанту
оцінки є припущення неточності обрахування собівартості до завершення всіх
робіт пооб’єктно, по закінченню звітного місяця.
Складнощів у застосуванні вартісної оцінки нормативної виробничої собівартості (кошторисної) немає, тому що ми, попередньо, обраховуємо нормативну
собівартість продукції. В економічній літературі пропонується нормативну собівартість переглядати щоквартально та аналізувати фактичні і нормативні затрати
на виготовлення продукції, а у випадку розбіжностей, розраховувати відхилення.
Для обліку складної продукції притаманний попроцесний і нормативний
варіанти обліку затрат. В цьому випадку бухгалтерський облік затрат виробництва
здійснюється на рахунку 23 “Виробництво” з застосуванням субрахунків за
кожним процесом або центром затрат (відповідальності) [4].
Отже, готова продукція – об’єкт облікової системи, що поєднує організаційні
інструменти обліку виробництва і продажу продукції, слугує засобом для досягнення основної мети функціонування підприємства.
Вартісна оцінка готової продукції є організаційною основою в облікових
підсистемах і проявляється різними показниками. В підсистемі фінансового обліку
застосовується показник собівартості реалізації продукції. Для розрахунку цього
показника використовуємо метод обліку затрат передбачений національним
стандартом бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Для підсистеми бухгалтерського
управлінського обліку застосовується показник фактичної виробничої собівартості
продукції, що обумовлюється прийомами калькулювання, які залежать від
прийнятого методу обліку затрат. Для розрахунку цього показника застосовуються
методи обліку затрат запропоновані в методологічних рекомендаціях з
формування собівартості продукції в різних видах діяльності. Визначення місця
готової продукції в обліковій системі, дозволяє чітко визначити її роль у побудові
облікового процесу для кожної підсистеми.
1. Сопко В. В. Бухгалтерський облік навчальний посібник 3-е видан., перероб. і доповн. –
К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”. Наказ
Міністерства фінансів України 318 від 31.12.99. // Главбух. – 2000. – №12/1 – C. 20-23.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Наказ Міністерства
фінансів України 246 від 20.10.99. // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 11. – C. 9-11.
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ І АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
В країнах з ринковою економікою – аудиторська перевірка – це норма, без
якої неможливий цивілізований бізнес. Без такої незалежної перевірки надто
ризиковано вирішувати, вкладати кошти в певну фірму чи ні. Чим більша сума
контракту, тим більше підстав, щоб звернутись до послуг аудитора.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
аудиторську діяльність», «аудит» – перевірка даних бухгалтерського обліку і
показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно
із вимогами користувачів.
В умовах функціонування та розвитку ринкових відносин заслуговує на увагу
аудит ефективності, який практично не здійснюється на вітчизняних підприємствах різних форм власності, а застосовують його лише при виконанні окремого
рішення, бюджетних програм (функцій) та функціонуванні системи (галузі). Аудит
ефективності в нашій країні був запроваджений у 2003 р., який почали
здійснювати органи державної контрольно-ревізійної служби.
Застосування в нашій країні аудиту ефективності дозволить не тільки дослідити ефективність використання праці працівників, але й виявити недоліки чи
порушення господарської діяльності і запропонувати шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів.
Проведення такого виду аудиту не тільки не регламентується, а й не передбачено ні Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність», ні іншими нормативними документами, затвердженими Аудиторською палатою України.
Аудит ефективності – це одна із форм аудиту, яка являє собою сукупність
статистичних і аналітичних процедур, спрямованих на визначення рівня ефективності внесених вкладів у процесі реалізації передбачених (запланованих) цілей,
встановлення факторів, які перешкоджають досягненню максимального результату при використанні певного обсягу трудових, матеріальних та фінансових
ресурсів, та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності їхнього
використання. Аудит ефективності здійснюється з метою розробки обґрунтованих
пропозицій щодо підвищення ефективності використання трудових, матеріальних і
фінансових ресурсів у процесі виконання виробничої програми (бізнес-плану).
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Особливістю аудиту ефективності є те, що він має багато спільного з аудитом
фінансової звітності. За своєю суттю аудит ефективності – системний, цілеспрямований процес отримання інформації про досліджувані процеси і явища на
підприємстві, їх експертно-аналітичної оцінки з метою виявлення причин невідповідності цих даних встановленим критеріям (плановим, нормативним показникам)
і формування рекомендацій стосовно їхнього досягнення; аудит фінансової звітності – перевірка даних, які формуються в системі фінансового обліку і показників
фінансової звітності суб’єкта господарювання.
Метою аудиту ефективності є визначення «слабких місць» в організації діяльності суб’єкта господарювання, впливу цих вад на досягнення запланованих цілей та
обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання виробничих
ресурсів; метою аудиту фінансової звітності є висловлення незалежної думки аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах на відповідність
вимогам нормативно-правових документів та користувачів інформації.
Завданням аудиту ефективності є визначення рівня досягнення, нормативних
і планових показників; виявлення відхилень від нормативних і планових показників;визначення рівня впливу виявлених відхилень на результати діяльності суб’єкта господарювання тощо; завданням ж аудиту фінансової звітності є: вивчення
повноти та достовірності складання фінансової звітності, своєчасності її подання
за призначенням; установлення повноти відображення всіх господарських та
фінансових операцій, активів та пасивів підприємства у фінансовому обліку; перевірка реальності розрахунків з постачальниками й покупцями та іншими контрагентами; установлення реальності визначення фінансових результатів; перевірка
взаємної узгодженості показників форм фінансової звітності.
Предметом аудиту ефективності є причинно-наслідкові зв’язки між господарськими процесами та результатами діяльності господарюючого суб’єкта, а
предметом аудиту фінансової звітності є фінансова звітність підприємства та її
показники, сформовані в обліковій системі, на яких вони ґрунтуються з точки зору
їх повноти та достовірності.
Об’єктом аудиту ефективності є господарська, управлінська та інші види
діяльності, ресурси підприємства, інформаційні потоки тощо; аудиту фінансової
звітності – система показників фінансової звітності підприємства.
Суб’єктами аудиту ефективності і аудиту фінансової звітності є аудитори,
аудиторські фірми.
Методи і прийоми, які застосовуються в ході аудиту ефективності і аудиту
фінансової звітності: загальнонаукові методи (аналіз, синтез, аналогія, моделювання, дедукція, індукція, абстрагування, конкретизація, узагальнення, порівняння,
гіпотеза, спостереження, вимірювання, експеримент) та спеціальні методи
(соціологічний метод (опитування, анкетування, спостереження), структурнофункціональний метод, статистичний метод).
Є три стадії проведення аудиту ефективності і аудиту фінансової звітності
(початкова, контрольно-аналітична, завершальна).
Результати аудиту ефективності передбачають варіантність трактування,
дискусійність, використовують не тільки документи, але і різного роду докази для
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оцінки ефективності. Звіти за результатами проведення аудиту ефективності, як
правило, суттєво відрізняються один від одного за формою і характером
викладеного матеріалу. Якщо за результатами аудиту ефективності виявлені
недоліки, то в такому випадку розробляються рекомендації по їх усуненню.
Результати проведеного аудиту фінансової звітності є висновки і зауваження за
результатами аудиту фінансової звітності представляються у стандартизованій
формі (висновку незалежного аудитора).
Критеріями оцінки в аудиті ефективності є спеціальні критерії, які залежать
від об’єкту дослідження, а в аудиті фінансової звітності критерії є стандартизовані.
Науково-методична база аудиту ефективності – фінансовий облік, управлінський облік, креативний облік, економіка, аналіз, статистика тощо; аудиту
фінансової звітності – фінансовий облік і право.
Таким чином, аудит ефективності має багато спільного з аудитом фінансової
звітності і є комплексним процесом, який охоплює різні сфери і розпочинається з
отримання необхідних знань про підприємство, його діяльність, основні функції,
здатність управлінського персоналу (менеджерів) виконувати свою роботу тощо.
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ГІАЦ Крона
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ БРУХТОЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У КОНТЕКСТІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день в Україні спостерігається величезна частка тіньової
економіки практично в усіх галузях народного господарства. Однак деякі з них через
свою специфіку схильні до тінізації у набагато більшому обсязі. Серед них можемо
виокремити ті, що традиційно мають великі тіньові обороти: оптова та роздрібна
торгівля, будівництво, нерухомість, сільське господарство [1, 2], а також галузі,
якими відрізняється неформальна економіка України: збір і переробка металобрухту,
відновлення відсортованих відходів, нелегальний видобуток вугілля [2] та деякі інші
види добувної промисловості. У вище зазначених сферах надлишкова реалізація
контролюючих функцій держави та прийняття низки обмежуючих законів привела до
виникнення суттєвих бар'єрів на шляху ведення легального бізнесу. Робота вітчизняного бізнесу у цих галузях є прикладом дифузії корупції та тіньової економіки:
поступове посилення законодавства, що регулює діяльність у даній царині, було
багато в чому зумовлене новими корупційними схемами. Насправді, обмежуючі
закони вводилися з метою отримання зацікавленими особами прибутку.
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Дослідженню тіньової економіки України присвятили свої роботи такі вчені:
В. Базилевич, А. Базилюк, О. Барановський, І. Мазур, Т. Тищук, О. Тищенко,
О. Турчинов. Однак їхні праці не повною мірою висвітлюють галузеву специфіку
підприємств. У зв'язку з цим у даній роботі на прикладі галузі заготівлі та переробки
брухту чорних металів досліджуються передумови і схеми виходу вітчизняних
підприємств у тінь, а також розробляються ключові заходи їх детінізації.
Головною особливістю операцій з металобрухтом є те, що первинна здача
металобрухту часто здійснюється фізичними особами, які не завжди мають
високий соціальний статус і поняття про економічну відповідальність. Згідно із
законодавством України [3], операції з металобрухтом можуть здійснюватися
тільки за безготівковий розрахунок, що заважає повноцінно працювати з фізичними особами.
Досліджуємо основні «сірі» схеми роботи підприємств заготівлі та переробки
брухту чорних металів. Починаючи з нижчої щаблі ієрархії, прийом металу
здійснюється за готівковий розрахунок у так званих «дворах прийому», які в
принципі працюють нелегально. Основна причина того, що ці пункти працюють,
полягає у ряді складнощів (обумовлених, у тому числі, безготівковим розрахунком),
з якими стикаються фізичні особи підчас здачі металобрухту. Наступною сходинкою
ієрархії бізнесу є брухтозаготівельні майданчики, які мають бути оформлені
юридичними особами, а їх діяльність підлягає ліцензуванню. В Україні особливістю
роботи цих майданчиків є часткова тінізація, що обумовлена пріоритетом операцій
за готівковий розрахунок. Далі брухтозаготівельні майданчики, використовуючи, як
правило, залізничний транспорт, відвантажують лом на металургійні комбінати за
допомогою фірм-металотрейдерів, які несуть відповідальність перед комбінатами. В
Україні металотрейдери, забезпечуючи комбінати металом, стають для них
фінансовими гарантами. Тіньові схеми працюють таким чином, що у разі їх
розкриття відповідальність найчастіше падає саме на металотрейдера. Металургійні
комбінати працюють цілком легально, більшу частину переробленого металу
відправляючи на експорт.
Згідно з «сірими» схемами, металотрейдер перераховує брухтозаготівельному
майданчику гроші за відвантажений метал, як правило, безготівковим розрахунком.
Для закупівлі металу за готівковий розрахунок майданчиками залучаються фірми,
що за певний відсоток (від 2,5 до 6%) переводять гроші у готівку. На рахунки
таких фірм перераховуються гроші за нібито відвантажений метал, повертаючись
потім у готівковому вигляді.
Дана ситуація стає можливою через високий рівень корупції у комітетах,
службах та адміністраціях усіх рівнів, а також правоохоронних органах,
працівники яких закривають очі на діяльність «дворів прийому» і незаконні
операції у роботі брухтозаготівельних майданчиків.
Схожі схеми використовуються у ряді галузей, пов'язаних із вторсировиною
кольорових металів, рідкоземельних металів (радіодеталей), пластика, макулатури,
скла, а також з видобутком піску, глини, щебню, вугілля тощо. Висока тінізація
цих галузей призводить до того, що при багатомільйонних оборотах підприємства243

заготівельники вторсировини відраховують у бюджет мінімальні податки, а
заробітну плату продовжують виплачувати в конвертах.
У контексті обрання нашою країною європейського вектора розвитку
очевидною є необхідність певних зусиль, які мають бути докладені для легалізації
роботи проаналізованих галузей. Серед найважливіших заходів їх детінізації
можна виділити такі:
1. Доцільно скасувати обмеження на безготівкові операції з металобрухтом,
що стало причиною відходу у тінь більшості підприємств галузі. Це створить
передумови для легалізації «дворів прийому» і надання їм статусу юридичних
осіб, внаслідок чого податкові надходження зростуть, а контроль за операціями з
вторсировиною буде відновлений.
2. Оподаткування таких «дворів прийому» може здійснюватися за загальними
принципами, таким чином вони матимуть право платити податки згідно зі
спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.
3. Специфіка роботи брухтозаготівельних майданчиків така, що інформацію про
операції даних підприємств можна брати в залізничних базах даних. Саме тому для
таких фірм доцільно вводити податок з обороту, контроль за яким може бути
здійснений з найменшими витратами. Ця можливість може бути реалізована за рахунок єдиного податку при переглянутих обмеженнях і ставках для певних галузей.
4. З метою посилення податкового контролю необхідно ввести заборону на
використання автотранспорту при транспортуванні брухту на металургійні комбінати, обмеживши перевезення виключно залізничними коліями.
5. Докласти максимум зусиль для боротьби з корупцією як на нижньому
ступені ієрархії металозаготовітельного бізнесу (двори прийому), так і на
наступних рівнях (майданчики, трейдери).
На наш погляд, компроміс між інтересами держави у питанні детінізації
вітчизняних підприємств і проблемою контролю готівкового обігу операцій з
металом може бути досягнутий. Це призведе до легалізації обороту підприємств,
які фігурують у ланцюжку прийому, заготівлі та переробки чорного металу, а
також створить прецедент для виходу з тіні тих галузей, у діяльності яких
використовуються подібні «сірі» схеми. Легалізація обороту вітчизняних
підприємств позитивно позначиться на дохідній частині бюджету країни,
зменшивши дефіцит державних фінансів в умовах наростаючої кризи.
1. Дудін М.М. Вплив тіньової економіки України на її економічну безпеку / М.М. Дудін //
БізнесІнформ. – 2011. – № 12. – с. 4-14.
2. Архів Інституту Горшеніна. – Режим доступу: http://institute.gorshenin.ua/news/
1100_borba_s_tenevoy_ekonomikoy_mozhet.html
3. Закон України «Про внесення змін до Деяк законодавчих АКТІВ України
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№ 1. ст. 3.

244

СЕКЦІЯ 4. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ

Блюмська-Данько К.В.
ст. викладач
Сумський національний аграрний університет
ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У результаті дослідження динамічних процесів трансформації ринкової
економіки, глобалізаційних та інтеграційних процесів в міжнародних відносинах,
враховуючи посилення конкуренції на ринках сільськогосподарських товарів за
рахунок впровадження нових технологій та досягнень генної інженерії встановлено, що існує необхідність застосування нової концепції маркетингової діяльності в
аграрних підприємствах, спрямованої на більш мобільну та гнучку реакцію на
зміни зовнішнього середовища. Світова практика свідчить, що використання
прогресивних маркетингових концепцій дозволяє підприємству не пасивно реагувати на ринкові явища, а проводити продуману, добре координовану політику
завоювання ринків збуту, з одного боку, пристосовуючи асортимент випущених
товарів до вимог ринку, а з іншого – активно впливаючи на потреби і попит з
метою найбільш прибуткової реалізації наявних ресурсів.
Вивчення вітчизняних та закордонних джерел свідчить, про відсутність
єдиної думки стосовно розвитку маркетингових концепцій, проте більшість
схиляється до сталої класифікації: виробнича, продуктова, збутова, маркетингова
та концепція сталого розвитку. Проте, шляхом конкретизації об’єктів управління
виявлено, що для аграрних підприємств проміжним етапом між останніми двома
ланками є саме концепція інноваційного маркетингу. Запропоновано розглядати
інноваційний маркетинг як маркетинг відносин, що в процесі створення і
поширення товарів або послуг підприємства, використовує вдосконаленні чи
принципово нові інструменти, методи та форми з метою більш ефективного
задоволення потреб усіх учасників товароруху. (рис. 1).
Маркетингова діяльність більшості підприємств агропромислового комплексу
України знаходиться на стадії зародження і ще не набула повноцінного розвитку.
Аграрні підприємства за стадіями організації господарської діяльності на основі
концепцій маркетингу, в залежності від об’єкту управління, можна умовно поділити на чотири групи: 1) підприємства, які взагалі не здійснюють маркетингової
діяльності; 2) підприємства, котрі в своїй діяльності впроваджують окремі
елементи маркетингової діяльності; 3) підприємства, що застосовують окремі
системи взаємопов'язаних елементів маркетингу; 4) підприємства, що повністю
переорієнтовані на маркетинг, як основну філософію управління підприємством.
Дослідження показують, що найбільшою за чисельністю є третя група, до якої
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належить переважна більшість підприємств і які в своїй діяльності зазвичай
користуються трьома концепціями, що знаходяться на початковому етапі еволюції
маркетингу: виробничою, продуктовою та збутовою.
Констатуємо, що укрупнення аграрних підприємств закономірно призвело до
встановлення особливих корпоративних відносин в структурі власне цих крупних
компаній. Певним чином це прослідковується в тому, що виробничі філії, які хоч і
мають юридичну самостійність, не здійснюють маркетингову діяльність. Дана функція повністю покладена на материнську компанію. Підтвердженням цьому є проведене опитування серед керівників та спеціалістів аграрних підприємств Сумської
області, в якому взяли участь 226 осіб, що представляли різні за розмірами та
масштабом виробництва підприємства. Виявлено, що повний комплекс маркетингу
системно здійснюють лише 20,3 % підприємств, для 46,8 % характерними є окремі
ситуаційні маркетингові перетворення, решта підприємств або не здійснюють маркетингової діяльності взагалі або вона носить епізодичний чи формальний характер.
Використання методу фокус-груп дозволило зробити висновки, що системний підхід
в організації маркетингової діяльності є характерним для підприємств, що
спеціалізуються на овочівництві, вирощуванні плодів та ягід, виробництві яєць, м’яса
птиці, меншою мірою для підприємств – виробників зернових та олійних культур.
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РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Рис. 1. Схема розвитку маркетингової діяльності
на основі періодизації становлення маркетингових концепцій

Моніторинг споживчого ринку агропродовольчої продукції дозволив виявити
той факт, що зростає вимога до якості продукції, наявності торгової марки та іміджу
виробника, які є невід’ємною частиною інноваційної маркетингової діяльності.
Аналіз діяльності аграрних підприємств з позицій концепції соціальної
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спрямованості маркетингу показав, що економічно ефективним є виробництво, де
забезпечують розвиток і освоєння досягнень науки та передового досвіду, що
відповідає вимогам інтенсивного ведення виробництва та сприяє вирішенню проблем на основі концепції інноваційного маркетингу.
Результати дослідження комунікаційного забезпечення маркетингової діяльності аграрних підприємств підтвердили гіпотезу, що виробники не володіють в
достатній мірі інформацією про ринкове середовище, в якому вони діють. В умовах
посилення конкуренції на цільових ринках агропродовольчої продукції важливим
завданням є реалізація функції моніторингу для прийняття ефективних управлінських
рішень. Виходячи з того, що аграрний сектор є провідною галуззю, створення умов
для ефективного використання необхідної інформації при прийнятті стратегічних і
тактичних рішень щодо управління ринком агропродовольчої продукції та діяльності
на ньому господарюючих суб’єктів належить до компетенції координуючих органів у
сфері АПК на державному рівні та на місцях. Інформаційно-аналітичне забезпечення
маркетингової діяльності підприємств на ринку агропродовольчої продукції має
об’єднати усі елементи системи управління у єдине ціле та дозволить сформувати
ефективний процес менеджменту, як безперервну низку управлінських рішень,
спрямованих на досягнення цілей учасників ринку.

Галинська А.В.
аспірант
Сумський національний аграрний університет
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Інтеграція нашої держави до світових та європейських структур вимагає якісних змін в діяльності підприємств, використання результатів наукових досліджень
спрямованих на створення, розширення обсягів і номенклатури виробництва та
реалізації конкурентоспроможної продукції, збереження існуючих та вихід на нові
ринки збуту.
В сучасних умовах визріла об'єктивна потреба в адаптації теоретико-методичних прийомів та методів управління при створенні та реалізації конкурентоспроможної продукції, враховуючи специфічні умови функціонування вітчизняних
підприємств.
Неконкурентоспроможність багатьох видів вітчизняної промислової продукції, пов'язана з недостатньою інноваційною діяльністю підприємств, застарілою значною часткою їх основних виробничих фондів, які потребують зміни або
модифікації, високою енергозатратністю та ресурсозатратністю виробництва.
У сучасних умовах з'явилась об'єктивна потреба в розумінні ролі й місця
маркетингової та інноваційної діяльності підприємств направленої на підвищення
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конкурентоспроможності продукції. Конкурентоспроможність досягається в
умовах конкурентної боротьби з врахуванням поведінки й можливостей конкурентів, потреб споживачів, знанням стану і тенденцій розвитку ринку, оточуючого
середовища й умінням створювати таку продукцію, яка була б краща ніж продукція конкурентів.
Також, для підвищення конкурентоспроможності продукції, крім вдалого
задуму її створення, з урахуванням високої якості, торгової марки, властивостей,
які задовольняють потреби споживачів, зручної упаковки, привабливого зовнішнього оформлення, необхідно також враховувати поставку, можливість кредитування, монтаж, гарантійне та післяпродажне обслуговування. Підвищення
конкурентоспроможності продукції повинно відбуватися з урахуванням не тільки
вимог споживачів щодо якості і ціни, а й вимог, які відносяться до сфери її
експлуатації.
Основними факторами, які значно впливають на конкурентоспроможність
продукції є ступінь задоволення попиту на неї, ємність окремих сегментів ринку,
присутність конкурентів, соціально-демографічні характеристики, розвиток збутової сітки та післяпродажне обслуговування.
Розглядаючи конкурентоспроможність як узагальнену економічну категорію,
пов'язану із ситуацією на товарному ринку в умовах вільної конкуренції, та,
включаючи проектні, виробничі, розподільчі й споживчі аспекти результатів
економічної діяльності, необхідно мати на увазі, що продукція являється пасивним
компонентом ринку, а активними компонентами являються суб'єкти господарювання, які можуть бути опосередкованими носіями конкурентоспроможності.
Найкращих результатів при створенні і реалізації конкурентоспроможної
продукції досягнуть ті підприємства, які в своїй діяльності будуть створювати та
підтримувати конкурентні переваги з впровадженням нових методів управління та
інновацій.
Виробництво й реалізація інноваційної продукції дозволяє вирішити такі
стратегічні задачі суб'єктів господарської діяльності, як розширення обсягів і
номенклатури виробництва, збереження існуючих ринків збуту, вихід на нові
ринки, швидке повернення витрат. Сьогодні в конкурентній боротьбі виграють ті
підприємства, які швидше і якісніше використовують нові знання й технології,
втілюючи їх у конкретну продукцію, виходячи з нею на нові ринки.
До найбільш типових причин виникнення інновацій, які надають конкурентні
переваги, відносяться: нові технології, нові запити покупців, поява нового
сегменту ринку, зміна вартості або процесу збуту, зміни державного регулювання
в сфері стандартів, оточуючого середовища, торгових обмежень.
Розглядаючи класифікацію інновацій, з точки зору сільгосппідприємства, необхідно відмітити, що тоді, коли інновації у технологічних процесах поліпшують якість
продукції, саме продуктові інновації ініціюють появу нових галузей. Впровадження
нових технологій доцільно здійснювати в межах підготовки виробництва нової
продукції. Тому, на рівні сільгосппідприємства, рекомендовано приділяти значну
увагу саме продуктовим інноваціям з урахуванням рівня їх новизни.
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Звідси можна зробити висновок, що інноваційний продукт може використовуватись для створення інноваційної продукції або продаватись у вигляді
ліцензії. Інноваційний продукт може використовуватись в залежності від цілі
призначення, прогнозу конкретного результату в процесі відшкодування фінансових витрат, засобу використання у виробництві.
Створення конкурентоспроможної продукції та управління нею, повинні
досліджуватись комплексно, в нерозривному зв'язку з інноваційною діяльністю,
яка спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових
досягнень та розробок, що зумовлює випуск на ринок нової конкурентоспроможної продукції або послуг.
Виходячи з того, що більшість інноваційної продукції виготовляється з
використанням об'єктів промислової власності, виробникам сільгосппродукції
доцільно враховувати вплив даних об'єктів на конкурентоспроможність продукції.
Оскільки патенти не несуть у собі права, яке передбачає виключення конкуренції
між різними запатентованими продуктами, а конкурентна політика повинна
усувати монопольні зловживання, які відносяться до використання прав
інтелектуальної власності, підприємства повинні приділяти значну увагу відбору
об'єктів промислової власності.
Конкурентоспроможність продукції визначається ступенем задоволення
різноманітних, іноді суперечливих вимог споживачів, здатністю формувати нові
потреби, склад яких та їх пріоритетність залежить як від виду продукції, так і типу
споживача. Вона тісно пов'язана з інноваціями (новоствореними або вдосконаленими технологіями та послугами), які є засобом створення нових конкурентних
переваг, дозволяють розширювати обсяги й номенклатуру виробництва, зберігати
існуючі ринки збуту і виходити на нові.
1. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – 2-е изд., стер. – К.: о-во "Знания", КОО,
2001. – 294 с.
2. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентноспособности товара. – М.: АО
"Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1995. – 60 с..
3. Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика. Учебно-практическое пособие.
4. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе
маркетинга: Монография / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. – Донецк: Дон. ГУЭТ
им. М. Туган-Барановского, 2004 – 147 с.
5. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: конкуренція,
методологія, стратегічне управління. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 308 с.
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БАГАТОРІВНЕВІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
На сьогоднішній день основним принципом вдосконалення організаційноекономічних засад маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств
має бути пріоритет інтересів системи більш глобального рівня перед інтересами її
складових. В оптимальних умовах, коли діяльність усіх складових системи направлена на підвищення рівня життя населення, на задоволення його споживчого
попиту, маркетингова концепція має бути філософією діяльності на всіх рівнях:
мікрорівень (підприємство) – мезорівень (район, область) – макрорівень (держава),
що обумовлює вертикальну системність маркетингу. Саме держава, в особі її
центральних та регіональних виконавчих органів, повинна забезпечити реалізацію
функції маркетингу, як одного з головних інструментів ефективної економічної
політики держави. Актуальним питанням і реальним інструментом підвищення
конкурентоспроможності агропромислового комплексу регіону є створення
маркетингових консультативних центрів при вищих навчальних закладах. Проте, в
будь-якому випадку основна задача розвитку маркетингу лежить на рівні
функціонування підприємства. Самі сільськогосподарські товаровиробники, як
безпосередні суб’єкти ринку агропродовольчих товарів, мають турбуватися про
підвищення своєї конкурентноздатності.
Наші дослідження показують, що ознакою маркетингу як системи, є те, що
функціонування елементів маркетингової діяльності повинно чітко узгоджуватись
у часі. Вони мають бути спадкоємними та послідовними у виконанні заходів, мати
циклічну побудову діяльності. Для підвищення конкурентних переваг сільськогосподарським підприємствам необхідно синхронізувати управління із змінами
зовнішнього середовища, та оперативно реагувати на дії конкурентів. Запропоновано використовувати інтегральний показник конкурентоспроможності з
врахуванням маркетингової складової, який буде розраховуватися на показниках,
які є доступними для підприємств. Цю інформацію підприємства можуть отримати
з основних форм фінансової звітності, які підприємство має направляти до органів
статистики та управлінь агропромислового розвитку. Оцінка інтегрального
показника конкурентоспроможності за запропонованою методикою полягає у
виборі оціночних показників конкурентоспроможності, що розподіляються на 8
груп, кожна з яких містить в собі певну кількість характеристик та має певну
вагомість, визначена нами шляхом експертного опитування.
І МК = 0,21і1 + 0,10і 2 + 0,10і3 + 0,18і4 + 0,19і5 + 0,13і6 + 0,05і7 + 0, 2і8
(2)
де і1 – відносна оцінка конкурентоспроможності галузі за загальними фінансовоекономічними показниками, і2 – за показниками менеджменту, і3 – за показниками
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маркетингу, і4 – за показниками галузі рослинництва, і5 – галузі тваринництва,
і6 – переробної галузі, і7 - обслуговуючих галузей, і8 – інших показників. Застосування запропонованого методичного підходу для діяльності 12 сільськогосподарських підприємств Роменського району Сумської області дозволило з’ясувати,
що найбільш конкурентоспроможними є державне підприємство «Дослідне господарство «Агрофірма «Надія», інтегральний маркетинговий рейтинг конкурентоспроможності якого становить 0,758, СФГ «Урожай» – 0,637, та ТОВ «Калина» –
0,623. Приведений методичний підхід буде корисними у пошукові потенційних
партнерів, оскільки дає змогу оцінювати діяльність підприємства в цілому.
Ранжування дає можливість визначити місце та внесок сільськогосподарського
підприємства у формування позитивного вектора розвитку системи агропромислового виробництва регіону.

Drigola K.V., Bandukova A.A., Galushko O.I.
Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE
AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Competitive positioning of Ukraine in the global economic environment largely
depends on its enterprises` ability to adopt effectively and on time to the world of
innovation processes, where the most important condition is intellectual capital.
In recent years Ukraine started to create the conditions for the development of
innovation – formed the basis of the regulatory framework and mechanisms for the
implementation of innovation policy, and also the conditions for the development of
appropriate infrastructure.
But the level of innovation activity in Ukraine, the majority of experts-scientists
define as a crisis. So the latest statistics indicate the absence of significant growth of
innovative activity of industrial enterprises. During the last years, more than 80% of
industrial enterprises were not engaged in innovation activities at all [1].
Over the last years the number of organizations that perform research has
decreased, which led to a reduction in the number of scientists. Material and technical
levels of scientific organizations are unsatisfactory. About 70% of the park of scientific
equipment has been in operation for over 10 years, including a quarter – over 20 years.
Under such conditions, talking about the development of research and innovation
activities is rather difficult. An important condition for the realization of such
investment and innovation activities is the attraction of the necessary financial resources.
According to statistical data the main source of financing of innovations in Ukraine
are own funds of enterprises (in different years – from 60% to almost 90% of the total
expenditure for such purposes). Financial support for innovation activities of enterprises
at the expense of the state budget is still very low [2].
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As a result of government policy regarding science from year 1991 till now
Ukraine achieved next alarming results [3]:
– Number of employees in innovation sphere in Ukraine times reduced 3.3 times
and increased approximately twice in USA and EU, increased 4 times in
Southeast Asia.
– Number of researchers in the field of technical sciences in Ukraine decreased 3.5
times. Same time, their numbers in political sciences increased 5.6 times, in law
– 3.5 times.
Table 1
Some parameters of Global Innovation Index 2014

Country

Creative goods
exports (% of
total trade)

Leader

14.94 (China)

Malaysia
Germany
Poland
Latvia
Ukraine
Belarus
Georgia

10.61
1.87
4.22
3.23
0.66
0.45
0.06

High-tech and
medium-high-tech
output (% of total
manuf. output)
70.00
(Singapore)
41.00
53.64
33.83
15.20
21.67
28.71
13.24

Number of
scientific journal
articles (per billion
$ of GDP)
67.50
(Iceland)
16.87
29.14
26.64
14.84
13.94
6.82
19.31

Market
capitalization of
listed companies
(% of GDP)
420.93 (Hong
Kong, China)
156.94
43.72
36.29
3.93
11.75
n/a
5.96

In some parameters of Global Innovation Index (creative goods exports, high-tech
and medium-high-tech output, number of scientific journal articles) Ukraine takes
average place (50, 51, 62 from 138 countries), but on market capitalization of listed
companies only 85 place. On employment in knowledge-intensive services Ukraine
takes 37. place and same time 75. place on university/industry research collaboration,
126 place on cluster development, which signifies inefficiency of system.
It is impossible to solve the problem of modernization of the domestic industry, in
the view of the huge amount of financial resources which are needed for this. That is
why our business entities should attract foreign investors. Interstate Bank and IMF take a
special place in the world structure of loan capital market.
Among foreign investors it is advisable to isolate offshore companies that are
actually residents of Ukraine. These companies are nominal owners of many local
companies that are privatized through the shadow capital exported from Ukraine in the
period of independence without taxation [5].
This means that Ukrainian companies should attract investment and guide it on
innovative development, as a way to improve the efficiency and reduce costs.
The introduction of better methods of producing products—process innovation—is
a path toward enhanced profit and a positive return on R&D expenditures. Suppose a
firm introduces a new and better production process, say, assembling its product by
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teams rather than by a standard assembly line. Alternatively, suppose this firm replaces
old equipment with more productive equipment embodying technological advance. In
either case, the innovation yields an upward shift in the firm’s total-product curve. Now
more units of output can be produced at each level of resource usage.
This reduction in average total cost enhances the firm’s profit. As a percentage of
the R&D expenditure that fostered it, this extra profit is the expected return. In this case,
the expected rate of return arose from the prospect of lower production costs through
process innovation.
So, today in Ukraine the rate of usage of innovative capacity is extremely low.
Insufficient attention of the state to scientific and technical sphere causes structural
deformation of the economy and the dominance of low-tech industries that cannot
perceive scientific advances and provide competitiveness.
In our view, it is necessary to take political decisions to encourage the
involvement of foreign capital to modernize the Ukrainian enterprises and new
import-substituting industries.
To form the innovative culture state have to promote in the wider community the
innovation activities as one of the cost-effective and socially important business.
Targeting public policy to improve the status of science and education, fostering
innovation enterprises, promote the production of high-tech products will enable Ukraine
to implement innovative way of development.
1. Gerasimova I.Y. Innovative economic development as a basis for economic security of
Ukraine // Problems and perspectives of innovation development of economy of Ukraine: materials
of international scientific conference.- 2012. – P.115-116.
2. Research and Innovation in Ukraine (electronic resource) // access mode:
www.ukrstat.gov.ua.
3. Mazur A. Science of Ukraine. Figures, Facts and problems // access mode:
http://www.kt.kharkov.ua/_upload/file/-/nauka_ukrainy.pdf.
4. The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation // access mode:
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf.
5. Jakubowski M., Novitsky V., Kindzersky Y. Conceptual foundations of industrial
development strategy of Ukraine for the period until 2017 // 2007 Ukraine's economy. -№.11 -p.420.
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ
ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ
НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ
Прискорення темпів глобалізації та скорочення життєвого циклу інноваційної
продукції вимагають від підприємств швидкої реакції та ефективної адаптації до
нових умов функціонування на ринку. Такі дії потребують не лише істотної фінансової підтримки, а й скоординованого управління. Українські підприємства машинобудування, виробляючи наукомістку продукцію, не мають значних коштів на
швидке реагування щодо змін ринкової кон’юнктури, тому керівникам необхідно
використовувати інші способи збереження конкурентних позицій.
Концепція відкритих інновацій передбачає використання не лише власних, а
й зовнішніх результатів НДДКР, залучення партнерів до проведення спільних
НДДКР та реалізації інноваційної продукції, трансфер технологій, а також
залучення зовнішніх ідей щодо створення інноваційної продукції. Щоб ці процеси
відбувались для підприємства з максимальною ефективністю, необхідно вдосконалювати деякі принципи, на яких ґрунтується управління.
«Принцип» означає основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму. Також його можна визначити як переконання,
норму, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці [1]. Отже, принципи
управління це основні правила та норми, якими керуються менеджери під час
управлінської діяльності.
Так, автори праці [2] наголошують на тому, що ключовими принципами
інноваційної діяльності є пріоритет інновацій над традиційним виробництвом,
економічність інноваційного виробництва, гнучкість та комплексність.
М.В. Римар та Н.В. Ликун вважають, що управління інноваційною діяльністю
може ґрунтуватись на таких принципах [3]:
– принцип економії, що полягає у впровадженні тих інноваційних програм,
які в підсумку дозволять підприємству мінімізувати витрати (часу, коштів,
праці тощо);
– принцип ритмічності, що полягає у постійному (чи періодичному)
здійсненні інноваційної діяльності підприємством, що не лише забезпечить
постійний темп оновлення, але й дозволить оптимально розподіляти та
використовувати фінансові ресурси;
– принцип адаптації, що дозволить підприємству швидко реагувати на зміни
у середовищі та оперативно реагувати на них з максимальною віддачею;
– принцип взаємоузгодженості, що полягає у відсутності суперечностей між
цілями підприємства, його стратегією, маркетинговою орієнтацією та
інноваційною діяльністю;
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– техніко-економічний принцип, що покликаний об’єктивно оцінити власні
можливості підприємства з фінансування та реалізації інноваційних
програм;
– принцип ризику, який передбачає і враховує ризики інноваційної діяльності та можливі шляхи їх уникнення;
– принцип масштабності, що полягає у можливості залучення не лише
внутрішніх ресурсів під приємства (кадрів, фінансів, ідей), а й зовнішніх
(консультантів, кредитів, венчурного капіталу тощо);
– принцип поверненості та прибутковості, що передбачає окупність та
прибутковість вкладених в інновації коштів, адже інновації є, по суті,
ризиковими інвестиціями.
Інноваційна система є частиною підприємства в цілому і не може функціонувати окремо від нього. Відповідно, управління системою повинно відбуватись за
всіма правилами управління підприємством. Але використання принципів концепції відкритих інновацій з метою підвищення ефективності роботи інноваційної
системи, якщо їх впроваджувати неналежним чином, можуть послабити конкурентні позиції підприємства, позбавити його виключного права на володіння
власними розробками тощо.
Після аналізу існуючих принципів, які використовують менеджери для управління інноваційною діяльністю підприємств, доцільно запропонувати принципи
управління інноваційною системою підприємства (ІСП) машинобудування на
засадах концепції відкритих інновацій:
– Принцип відкритості – характеризує можливість залучення до управління
інноваційним проектом партнерів, що приймають участь у його виконанні
на конкретних умовах та у визначеній мірі;
– Принцип самоорганізації – визначає необхідність забезпечення умов
функціонування ІСП та обміну ресурсами з іншими підрозділами підприємства, а також із партнерами;
– Принцип саморегуляції та адаптації – вимагає від менеджерів швидкої
злагодженої реакції щодо коригування управлінських рішень відповідно до
змін зовнішнього середовища та умов взаємодії із партнерами;
– Принцип економічності – зосереджує увагу на тому, що управління
повинно бути зорієнтоване на мінімізацію витрат на інноваційний процес.
Економія може відбуватись за рахунок визначення доцільності проведення
власних НДДКР та виробництва інноваційної продукції, враховуючи
витрати всіх необхідних ресурсів (фінансових, трудових, витрат часу) на їх
здійснення, залучення партнерів до співпраці на різних етапах інноваційного процесу, або використання зовнішніх ідей (технологій, патентів,
ліцензій);
– Принцип взаємоузгодженості – наголошує на тому, що управління ІСП
повинно узгоджуватись із загальними цілями підприємства та планами
його розвитку. Тобто план розвитку інноваційної системи є частиною
загального плану розвитку підприємства машинобудування.
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Таким чином, використання зазначених принципів під час управління
інноваційною системою підприємства машинобудування дозволить менеджерам
швидко та ефективно пристосовуватись до змін зовнішнього середовища,
використовуючи переваги концепції відкритих інновацій.
1. Словник української мови [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sum.in.ua.
2. Квасницька Р.С. Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
/ Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту. – 2009. – № 6. – С. 249.
3. Римар М. В. Етапи та принципи здійснення інноваційної діяльності підприємства /
М. В. Римар, Н. В. Ликун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –
2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 360–365.
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Українська академія банківської справи
ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Аналіз стану сучасного рівня залучення вітчизняних банків до інноваційної
діяльності показав, що на сьогодні поступово збільшується кількість банків, які
значну увагу приділяють інноваційним продуктам і технологіям. Однак цей
процес має швидше стихійний характер, ніж системний.
Дослідження світової практики з впровадження банківських інновацій підтверджує, що переважна кількість вітчизняних банків застосовує стратегію запозичення банківських інновацій, а не розроблення власних. Це пов’язано, у першу
чергу, з тим, що банківські установи України порівняно з банками промислово
розвинених країн мають відносно невеликий термін існування. Застосовуючи таку
стратегію, вітчизняні банки страхують себе від ризиків, пов’язаних з веденням
інноваційної діяльності. Крім того, такий підхід дозволяє їм значно скоротити
витрати на розроблення та впровадження інновацій, обмежуючись при цьому
лише витратами на проведення досліджень щодо адаптації новинки на
внутрішньому ринку.
Характеризуючи тенденції розвитку банківських інновацій в Україні, варто
відзначити, що у найближчій перспективі на вітчизняному ринку навряд з’являться кардинально нові банківські продукти. При цьому варто очікувати нових форм
вже знайомих продуктів, з значно більшими можливостями для споживачів як
щодо їх отримання, так і обслуговування.
Крім того, активно продовжуватимуть розвиватися усі види банківських
електронних послуг, що обумовлено швидким розвитком IT-технологій. Сьогодні
не дивлячись на те, що інтернет-банкінг не набув масового поширення, досить
велика кількість вітчизняні споживачі активно користуються такими послугами як
256

поповнення мобільного рахунку, оплата комунальних платежів, перекази між
рахунками і іншому клієнтові, перекази в інший банк, оплата різних послуг,
поповнення електронних гаманців та конвертація.
Варто також відмітити, що набуває поширення тенденція відмови клієнтів від
системи інтернет-банкінгу на користь мобільного банкінгу, що пов’язано з
бурхливим розвитком ринку смартфонів. На думку фахівців Capgemini і EFMA у
найближчі 3-4 роки мобільні банківські додатки для смартфонів і планшетів
обженуть по оборотах інтернет-банки. Більш того, в найближчий перспективі саме
смартфон стане точку продажу в фінансовій сфері.
Банки активно йду on-line. З’являються точки продажу в соціальних мережах,
кардинально змінюють принцип роботи call-center. На цьому фоні спостерігається
тенденція до скорочення філіальної мережі, оскільки, у цифровому світі фізична
інфраструктура не приносить грошей. У тих офісів, які залишаться, радикально
зміниться інтер'єр, вважають експерти, які вивчають майбутнє банківської системи.
Зникнуть інформаційні стенди – їх замінять інтерактивні панелі і столи-тачскріни.
Більш того, відділення банків – вже не "сховища" грошей, вони починають грати інші
функції – шоу-румів. В західних країнах, сьогодні все частіше можна побачити
поїдання в одному просторі банків та магазинів. Цікавим, є той факт, що в Україні
теж відкрито таке революціне відділення (ПАТ «Фідобанк», Київ).
Окрім надання фінансових послуг, сьогодні банки пропонують ряд інших
послуг, зокрема, організацію відпочинку, туристичних і ділових поїздок, підбір
шкіл для дітей за кордоном, тест-драйв автомобілів класу «люкс», арт-банкінг і
т.д. Тобто на сьогодні кардинально змінюється уявлення про сам банк та ті
операції, які він надає.

Кулиняк І.Я.
к.е.н., доцент
Кошик О.В.
студентка групи МОР-42
Національний університет «Львівська політехніка»
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
На сьогодні попри усі позитивні міжнародні прогнози щодо України, ситуація
фінансування проектів, в тому числі наукових, не міняється і ще досі знаходиться в
досить поганому становищі в порівнянні з іншими розвинутими Європейськими
країнами.
Незважаючи на високий потенціал українських науковців, які вивчають та
роблять нові відкриття у сфері космічної та авіаційної техніки, біотехнологій,
наукове фінансування з державного бюджету є досить низьким. На сьогодні в
Україні діє понад 1250 наукових організацій, в яких працює майже 135 тис.
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працівників [1]. Проте, можна зауважити, що більшість з них не є державними і
фінансуються за рахунок приватних інвесторів.
Обсяг фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних
робіт у 2013 р. в Україні за рахунок державного бюджету зменшився порівняно з
2012 р. на 4 % і становив 4762,1 млн.грн., його частка в загальному обсязі
фінансування зменшилась на 1,9 в.п.; обсяг коштів організацій підприємницького
сектору зменшився на 10,3 %, державного сектору – на 13,2 % (відповідно 1975,9
млн.грн. і 326,0 млн.грн., їх частка в загальному обсязі фінансування зменшилась
на 2,1 в.п. та 0,5 в.п.). При цьому обсяг власних коштів збільшився на 24,2 %
(1466,6 млн.грн., їх частка в загальному обсязі фінансування збільшилась на 2,5
в.п.); коштів іноземних джерел – на 12 % (2411,5 млн.грн. і 2,2 в.п.) [2].
На рис. 1 відображено динаміку змін витрат на виконання наукових та
науково-дослідних робіт, а на рис. 2 – динаміку змін чисельності працівників
наукових організацій в Україні.

Рис. 1. Витрати на виконання наукових
та науково-технічних робіт, млн. грн.

Рис. 2. Чисельність працівників наукових
організацій, осіб

Джерело: побудовано за даними [3]
Отже, статистичні дані показують, що на сьогодні існує тенденція до
погіршення стану наукової сфери. Так, у першу чергу, знижуються витрати на
виконання наукових та науково-дослідних робіт, а також зменшується кількість
наукових працівників, що можна вважати негативною тенденцією та ще одним
чинником погіршення іміджу України на міжнародній арені.
Аналізуючи міжнародний досвід фінансування наукових досліджень, ми
пропонуємо виокремити ряд заходів, які потрібно впровадити в Україні:
− підвищення фінансування наукової сфери. Україні в найближчий час
потрібно збільшити видатки з бюджету на фінансування наукової сфери.
Так, згідно з законодавством ці видатки повинні складати як мінімум 1,7 %
ВВП [4]. Питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 0,77 %, у
т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 0,33 %. За даними Євростату, у 2012 р. середній рівень обсягу витрат на наукові дослідження та
розробки країн ЄС-27 у ВВП становив 2,06 %. Більшою частка витрат на
дослідження та розробки була у Фінляндії – 3,55 %, Швеції – 3,41 %, Данії –
2,99 %, Німеччині – 2,92 %, Австрії – 2,84 %, Словенії – 2,80 %, Франції –
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2,26 %, Бельгії – 2,24 %, Естонії – 2,18 % та Нідерландах – 2,16 %;
найменшою – у Румунії, Кіпрі, Болгарії, Латвії (від 0,42 % до 0,66 %) [2];
− конкурсне фінансування досліджень в НАН України. Мається на увазі те,
що кошти, виділені на наукову сферу, повинні рівномірно розподілятись
між Національною академією наук та конкурсним фінансуванням проектів,
яке повинно здійснюватись через Державний Науковий Фонд;
− створення системи заохочення для фізичних та юридичних осіб, які
надають фінансову підтримку науковим проектам. Таке заохочування
повинно відбуватись за рахунок зменшення податкового навантаження, а
також за рахунок створення сприятливого клімату для функціонування
підприємництва;
− налагодження та спрощення системи отримання приватних та міжнародних
наукових грантів;
− створення сприятливих умов для роботи молодих науковців;
− інтеграція української науки у європейське наукове середовище, створення
умов для співпраці науковців України із зарубіжними, можливість обміну
досвідом та використання передових технологій в процесі реалізації тих чи
інших наукових проектів.
Аналізуючи особливості фінансового забезпечення наукових досліджень в
Україні, можна зробити висновок, що сьогодні досить багато уваги приділяється
фінансуванню науково-дослідної діяльності студентів. Також, можна зауважити,
що є досить багато міжнародних грантів та стипендій, які стимулюють наукову
активність молоді.
Не менше уваги приділяється і молодим науковцям (віком до 35 років). Для
покращення їхньої діяльності та стимулювання виділяються кошти з державного
бюджету, а також створюються різноманітні програми для навчання за кордоном
та обміну досвідом з зарубіжними колегами.
Отже, фінансування наукових досліджень в Україні на сьогодні відбувається не
на достатньому рівні, щоб бути на рівні з європейськими колегами. Проте, в спільній
діяльності з міжнародною спільнотою ми маємо шанс вивести наукову діяльність
України на значно вищий рівень та здобути визнання на міжнародній арені.
1. Концепція реформування системи фінансування та управління науковою і науковотехнічною діяльністю (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.labprice.ua/ukrainska_nauka_ta_suspilstvo_zdobutki_problemi_perspektivi_20_1087/k
oncepciya_reformuvannya_sistemi_finansuvannya_ta_upravlinnya_naukovoyu_i_naukovotexnichnoyu_diyalnistyu_proekt.
2. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/dop/04/dop_ny_13%20w.zip.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ
МЕТРОПОЛІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ
У країнах ЄС стратегічне планування розвитку метрополій (далі – СПРМ)
розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних інструментів
реалізації довгострокової просторової політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів.
Формування та впровадження стратегічних планів розвитку в європейських
країнах здійснюється з врахуванням рекомендацій Комісії Організації об’єднаних
нації зі Сталого розвитку [1], а також із застосуванням (окремими країнами)
власних розробок у цій сфері. Основним нормативним документом ЄС щодо
СПРМ є Європейська концепція просторового розвитку (European Spatial
Development Perspective – ESDP, ухвалена в 1998 р.), яка визначає основи для
відповідних документів країн-членів щодо планування розвитку метрополій та
визначення національних соціально-економічних пріоритетів просторового
розвитку загалом. Концепція є міжурядовим документом, носить виключно рекомендаційний характер та має на меті забезпечення збалансованого та стійкого
розвитку метрополій на основі соціально-економічного розвитку зі збереженням
природних та культурних ресурсів конкретної метрополії. На національному рівні
кожною із країн-членів ЄС розроблено власні нормативні документи щодо
стратегічного планування розвитку метрополій. Так, до прикладу, важливим
джерелом інституційного забезпечення у цій сфері в Польщі є Концепція політики
національного просторового менеджменту (прийнята Парламентом Польщі у 2000
р.) [2, с. 14-15]; в Угорщині – Концепція національної просторової політики та
Концепція регіонального розвитку Угорщини до 2020 р. (ухвалені Парламентом
наприкінці 2005 р.) [3, с. 82].
Основним інструментом СПРМ в іноземних країнах є розробка Плану
розвитку метрополії, який складається з метою стимулювання довгострокового
розвитку метрополії, зокрема, шляхом забезпечення узгодженої та ефективної
роботи місцевого самоврядування, а також чіткої регламентації пріоритетів
розвитку великого міста, цілей та шляхів їх досягнення. Загалом, стратегічні плани
розвитку метрополій країн ЄС, як правило, складаються з трьох взаємопов’язаних
головних документів: 1) довгострокова стратегія розвитку; 2) стратегія розвитку
на середньострокову перспективу; 3) планування території метрополії.
Відмінності в регіональній та національній політиках різних країн ЄС, вплив
економічних, політичних, культурних, історичних та ін. чинників на розвиток
метрополій обумовлюють певні відмінності у стратегіях їх розвитку. Однак,
проведене дослідження організаційно-інституційного забезпечення СПРМ в
країнах ЄС (зокрема, у Польщі, Угорщині, Словаччині, Великобританії, Латвії)
дозволило виділити в них декілька спільних ознак:
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1. Відмова від директивних методів СПРМ, перехід до планування, заснованого на партнерських відносинах між органами міського управління та суб’єктами
господарювання, розташованими на території метрополії.
2. Активна безпосередня участь представників місцевої громади у розробці
стратегій розвитку метрополії. У м. Бірмінгем (Великобританія), до прикладу, окрім
регулярних опитувань та щорічних досліджень громадської думки що векторів
розвитку метрополії, створено постійно діючу громадську групу, до складу якої
входить близько тисячі представників місцевої спільноти, обраних за репрезентативною вибіркою. До основних тем, що виносяться на загальне обговорення в місті,
належать [4]: загальне сприйняття мешканцями іміджу міста; якість та затребуваність
муніципальних послуг; визначення відсотку населення, що періодично звертається до
міської ради та того, яким чином це відбувається; пріоритети громадян у бюджетних
витратах тощо.
3. Акцент у СПРМ на досягнення кількох конкретних цілей. До прикладу,
стратегічними цілями м. Краків (Польща) є: 1) Краків – місто, приязне для родини,
привабливе для життя і перебування; 2) Краків – місто з конкурентоздатною та
інноваційною економікою; 3) Краків – європейська метрополія з важливими
функціями науки, культури і спорту [5, с. 70]. Стратегічні цілі м. Познань
(Польща): 1) розвиток інноваційної економіки і покращення інвестиційної привабливості міста; 2) покращення важливості міста як центру знань, культури, туризму
та спорту; 3) покращення якості життя та загального вигляду міста і його
архітектури [5, с. 70-71].
4. Посилення зовнішньоекономічного аспекту в СПРМ, основою якого є
глобалізація економіки, що виявляється в інтернаціоналізації економічних зв’язків.
5. Врахування екологічного компоненту (зокрема: обсяги викидів парникових
газів протягом року; рівень забруднення повітря та водойм; кількість відходів, що
виробляються та переробляються протягом року тощо).
6. Постійний моніторинг виконання стратегічного плану розвитку метрополії.
7. Поєднання класичних європейських стандартів у методиці СПРМ з
інноваційними підходами. Зокрема, у створенні Стратегії розвитку м. Бірмінгем до
2026 р. був використаний такий інноваційний підхід до вивчення громадської думки,
як опитування школярів (понад 40 шкіл) [5, с. 12]. Інновацією, використаною при
формуванні стратегії розвитку м. Краків (Польща), є створення так званого
«Краківського списку можливостей», який являє собою двоступеневе соціологічне
дослідження на тему думок і суджень щодо розвитку метрополії, проведене в формі
дискусій у різних соціальних та професійних групах та за допомогою традиційного
анкетування жителів міста [6]. Ефективною інновацією у СПРМ – м. Варшави
(Польща) є впровадження прогнозування кількості населення на заданий період часу,
оскільки, як твердять розробники стратегії, різка зміна населення метрополії суттєво
впливає на окремі стратегічні цілі [7].
Отже, дослідження європейського досвіду дає можливість не тільки прийняти
до використання вже перевірені часом цінні підходи до СПРМ, але й дозволяє
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запобігти помилкам у даній сфері та уникнути негативних наслідків у
майбутньому.
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СХИЛЬНІСТЬ ФІРМИ ДО ІННОВАЦІЙ: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних фірм на сучасному етапі
розвитку економіки безпосередньо залежить від рівня їх інноваційної активності.
Проте менше 20% промислових підприємств України інноваційно активні. Це вкрай
низький рівень інноваційної активності, порівняно з європейськими країнами. Тому
першочерговими заходами Уряду з активізації інноваційної діяльності в Україні
визначено збільшення частки інноваційно активних промислових підприємств до
25%, підвищення наукоємності ВВП з 0,95% до 1,5% [1].
У мікроекономіці теорія схильності фірми до інновацій тісно пов’язана з
теорією інноваційного розвитку. Теоретичні та прикладні дослідження схильності
фірми до інновацій висвітлені в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених, зокрема: І. Багрової, Т. Тищенка [2], В. Баранчеєва [3], Н. Смолінської, [4],
Л. Синиці [5], О. Яcтремської [6] та ін. При цьому більшість науковців у своїх
дослідженнях розглядають інноваційний розвиток економіки чи регіону, тоді як на
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рівні фірми дана проблема є недостатньо дослідженою. Стосовно дослідження
сутності поняття «схильність фірми до інновацій», то підходи різних науковців до
його тлумачення істотно відрізняються, що потребує їх систематизації та пошуку
такого способу трактування цього терміна, який би найбільшою мірою
характеризував цю властивість.
Загальновідомо, що основою господарської діяльності фірми є економічний
розвиток, який може бути екстенсивним або інтенсивним.
Екстенсивний економічний розвиток відбувається через збільшення обсягів
виробництва шляхом додаткового залучення виробничих ресурсів, продуктивність
яких залишається незмінною. За умови стабільно зростаючого попиту фірма
отримуватиме більший обсяг прибутку, але ефективність її діяльності
(рентабельність, віддача ресурсів) не змінюватиметься, або знижуватиметься.
Тобто екстенсивним типом розвитку досягається лише зростання абсолютної
ефективності фірми.
Економічний розвиток фірми інтенсивного типу відбувається шляхом
розширення виробництва продукції за рахунок впровадження інновацій. Результатом інноваційної діяльності, в умовах зростаючого попиту на ринку товарів і
послуг, стає збільшення обсягу чистого прибутку, зростання рентабельності та
продуктивності виробничих ресурсів.
Тому доцільно вести мову про схильність фірми до інновацій. Об’єктивним є
припущення, що всі фірми схильні до інновацій, лише у одних нижча схильність, а в
інших – вища. Теорія інноваційного розвитку містить поняття «схильність до інновацій», яке розглядається як стимул, потреба, спонукання до впровадження інновацій
у діяльності фірми. У зв’язку з тим, що прибуток є головною метою інноваційної
діяльності, існує два підходи щодо механізму схильності до інновацій.
Основна наукова гіпотеза першого підходу (X. Фрімен, Дж. Кларк, Л. Суте
[7]) полягає у тому, що саме успішна фірма, яка впевнена у розширенні ринку і
зростанні доходів, виявляє підвищену інноваційну активність. У випадку кризи у
фірми відсутні ресурси для реалізації технологічних новацій. Так, угорський
вчений-економіст Б. Санто обґрунтовує вплив держави на схильність до інновацій
фірми наступним чином: «Якщо розмір податку на прибуток варіює між 0 і 25%,
то він майже не впливає на нові підприємницькі ініціативи, але якщо податок
починає перевищувати 25%, то схильність до підприємництва швидко зменшується, якщо ж податок досягає 50% від прибутку, то схильність до інновацій і
пов’язаних з ними капіталовкладень практично зникає» [8, с. 64]. Цей підхід
враховується Міністерством промисловості Швеції у регуляторній політиці. Тобто
між ставкою податку на прибуток та схильністю до інновацій існує обернений
зв’язок, оскільки фірма зацікавлена в максимізації прибутку шляхом впровадження інновацій за низької ставки податку, а при високій ставці збільшення
обсягу прибутку невигідне.
Прибічниками другого підходу є Г. Менш [9] і А. Кляйнкнехт [10], які
вважають, що головним фактором схильності до інновацій фірми є кризові
процеси. Тому що в період економічного зростання у фірми відсутня потреба щось
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суттєво змінювати. Не зважаючи на те, що прибуток в період кризи зменшується,
власники вбачають у цьому менше ризику, аніж в інвестуванні у застарілу
продукцію і технології. А. Кляйнкнехт також наголошує, що у період тривалих
економічних криз відбувається перехід фірми від стратегії максимізації прибутку
(якої вона дотримується в період процвітання) до стратегії мінімізації ризику
[10, c. 92]. Схильність фірми до інновацій зростатиме в період кризи ще тому, що
підприємці вважатимуть втрати від дії інноваційного ризику нижчими, ніж від
інвестиційного ризику, що супроводжує капіталовкладення.
Отже, схильність фірми до інновацій є її здатністю до розробки, придбання та
реалізації інновацій у всіх сферах виробничо-господарської діяльності з метою
отримання максимально можливого прибутку в умовах ринку. При цьому
екстенсивний тип розвитку є характерним для фірм, схильність до інновацій яких
низька і відсутні стимули щодо її підвищення з об’єктивних (незалежних від
власника) або суб’єктивних (залежних від власника) причин; інтенсивний тип
розвитку можливо досягти лише за високої схильності фірми до інновацій.
1. Скиба М. Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в
Україні : [аналітична записка] / М. Скиба ; Національний інститут стратегічних
досліджень при Президентові України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.niss.gov.ua/articles/654.
2. Багрова І.В. До питання визначення кола провідних складових інноваційного
потенціалу промислового підприємства / І.В. Багрова, Т.І. Тищенко // Вісник економічної
науки України. – 2011. – № 2. – С. 14-18.
3. Баранчеев В.П. Измерение инновационной активности компании как её
конкурентной силы / В.П. Баранчеев // Менеджмент сегодня. – 2004. – № 4. – С. 12-17.
4. Смолінська Н.В. Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності
підприємства / Н.В. Смолінська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. –
Т. 1. – С. 215-221.
5. Синиця Л.В. Забезпечення інноваційної сприйнятливості регіональної економічної
системи / Л.В. Синиця // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.
Володимира Даля. – 2010. – № 2(144). – С. 124-127.
6. Ястремська О.М. Здійснення управлінського консультування промислових
підприємств на основі визначення їх сприйнятливості до розвитку / О.М. Ястремська //
Бізнес Інформ. – 2011. – № 12. – С. 151-158.
7. Freeman C. Unemployment and Technical Innovation: A study of Law / C. Freeman,
J. Clark, L. Soete. – L., 1982.
8. Santo B. Innovation as a Means of Economic Development: translation from Hungarian /
B. Santo ; edited by B. V. Sazonov. – M. : Progress, 1990. – 296 p.
9. Mensch G. Das Technologische Patt: Innovationen uberwinden die depression /
G. Mensch. – Frankfurt am Main : Umschau Verlag, 1975. – 115 p.
10. Кляйнкнехт А. Инновационные риски венчурного капитала и управления ими /
А. Кляйнкнехт. – М., 2003. – 303 с.

264

Мацьків О.І.
аспірант
Інститут регіональних досліджень НАН України
ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ КРІЗЬ
ПРИЗМУ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МЕТРОПОЛІЙНІ ПРОЦЕСИ
Провідні країни світу змінюють акценти економічної політики – пріоритетного значення набуває міський (локальний) рівень. З огляду на це, актуалізувались дослідження метрополій.
Метрополії можна вважати ключовими локомотивами економічного зростання регіонів. До метрополій мігрує населення і капітал; вони – своєрідні матриці
урбанізації. Внаслідок територіальної економічної концентрації та економії від
масштабу метрополії характеризуються значним просторовим впливом, стали
центрами розвитку.
Спираючись на основні постулати класиків регіональних досліджень, науковцями напрацьовано різні варіанти поділу теорій та напрямки. Проте класифікація
деяких теорій є умовною, не охоплює єдиною логікою всього спектру явищ і
процесів.
Відповідно до такого дискурсу, систематизовано напрямки і модифіковано
класифікацію найпоширеніших теорій регіональної економіки (табл. 1). Через
призму запропонованої класифікації зроблено огляд тих засадничих положень
класичних теорій регіонального розвитку, в яких безпосередньо не розглядалися
метрополії й метрополійні процеси, але які містять комплекс ідей, що
поглиблюють розуміння генезису цих процесів.
Таблиця 1
Класифікація теоретико-концептуальних напрямків регіональних досліджень
Теоретико-концептуальні напрямки в регіональних дослідженнях
Теорії просторової
Теорії розміщення
Теорії розвитку
організації міст
1. Теорія
1. Теорія дифузії
1. Кільцева модель міста
сільськогосподарського
нововведень
Берджеса;
штандорту;
Хагерстранда;
2. Секторальна модель міста
2. Модель “локаційного
2. Теорія «полюсів
Хойта;
трикутника” Лаунхарда;
розвитку» і «центрів
3. Багатоядерна модель міста
3. Теорія штандорту
росту» Перру;
Гаррісона –Ульмана;
промисловості;
3. Теорія «полюсів
4.Поляризований ландшафт
4. Теорія центральних місць;
розвитку» і «центрів
Родомана;
5. Теорія розміщення
росту» Будвіля
5. Каркасна організація міста
(синтезована);
4. Модель "центр —
Гутнова і систем розселення
6. Загальна теорія розміщення; периферія" Фрідмана;
Лаппо.
7. Концепція “регіоналістики” 5. Теорія міської
Айзарда.
агломерації.
Складено на основі: [ 1; 2; 3; 4; 5]
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Наукові ідеї, описані в «Теоріях розміщення», зосереджувалися на визначенні
оптимального місця розташування (зокрема, розміщення сільськогосподарського
виробництва, промислового підприємства, галузі, міста тощо). Під відповідним
кутом зору розглядалися чинники розташування. Такий підхід розкривав лише
одну, хоч і важливу сторону просторового розвитку – первинні фактори та
механізми, які сприяли становленню та домінуванню метрополії над іншими
просторовими урбаністичними утвореннями.
Зокрема, Тюнен загалом актуалізував питання розміщення і спробував
виокремити формотворчі чинники. Лаунхардт проаналізував точки виробництва,
що обслуговують райони та описав метод знаходження оптимального пункту
розміщення промисловості. Вебер розширив число факторів, які впливають на
розміщення та визначив, що важливим фактором, який впливає на розміщення, є
мінімізація загальних виробничих витрат. Кристаллер проаналізував регіональні
структури та звернув увагу на формування ієрархічної територіальної структури,
існування якої і є основою ідеї функціонування метрополій. Льощ здійснив огляд
теорій просторового розвитку та проаналізував ринки збуту конкуруючих виробників. Паландер здійснив перехід від розгляду ізольованого промислового підприємства до аналізу взаємопов'язаних підприємств. Айзард спробував зв'язати
єдиною теорією і методами локаційні та регіональні проблеми економіки.
У «Теоріях зростання» економічний простір описано як подобу «силового
поля», яке внаслідок дії доцентрових сил, сприяє формуванню певних полюсів.
Утворений таким чином полюс має свій, властивий лише йому, простір, на який
поширюється його вплив. Зони цього впливу обмежені силою впливу інших,
подібних йому полюсів.
Засадничим постулатом згаданих теорій є ідея про те, що домінантною силою, яка зумовлює формування полюсу (центру), є галузь або сукупність галузей,
які відповідають певним критеріям (підвищена інноваційність, значна кількість
підпорядкованих контрагентів, швидкий ріст тощо). Виробничі фактори
спрямовуються до центру внаслідок найефективнішого там використання вже
наявною структурою економічної системи.
Центральним елементом теорії Хагерстранда були механізми поширення
економічного зростання на периферійні території. Перру описав процес ланцюгової передачі економічного зростання внаслідок домінування одних господарюючих суб’єктів над іншими. Істотним кроком, який зробив Будвіль, було те, що він у
своїй теорії сполучив галузі-мотори економічного зростання із просторовим
аспектом їх вираження – містом-центром – і розглядав їх як взаємопов’язані і
взаємозалежні складові. Фрідман визначив, що економічне зростання концентрується виключно в містах. Річардсон стверджував, що основним фактором зростання є концентрація виробничої діяльності в тих містах, які є великими
промисловими центрами.
Берджесу належать ідеї, що у своїй сукупності становлять класичну теорію
концентричних зон. Натомість Хойт вважав, що великі міста складаються не з
концентричних кіл, а скоріше з низки секторів. Він створив секторну модель
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міської структури. Багатоядерна модель міста Гаррісона-Ульмана описує процес
утворення в місті нових ядер економічної активності кластерного типу, в яких
замикається ланцюг створення доданої вартості. Родоман описав функціонування
культурного ландшафту з територіальною структурою, яка передбачає гармонійне
співіснування природних зон та діяльності людини. Лаппо визначив, що опорний
каркас є інтегральною складовою в територіальній структурі господарства і
розселення.
Тезисно викладені ідеї згаданих авторів мали концептуальний характер. Вони
сформували базу для розуміння регіональних процесів, що стало підґрунтям для
появи метрополійних теорій.
1. Гусейнов А.Г. Основные направления развития и подходы в теории региональной
экономики в развитых западных странах [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003789
2. Гаджиев Ю.А. Неоклассические и кумулятивные теории регионального
экономического роста и развития [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://koet.syktsu.ru/vestnik/2008/2008-1/1/1.htm
3. Колодійчук А.В. Середовищні теорії розвитку промисловості [Електронний ресурс] /
Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1146
4. Добреньков В.И. Теория концентрических зон [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http://society.polbu.ru/dobrenkov_histsociology/ch78_all.html.
5. Моделирование территориального развития развития городов [Електронний
ресурс] / Режим доступу: http://www.hse.ru/data/531/901/1237/лекция%203.pdf.
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PECULIARITIES OF METHODICAL AND REGULATORY FRAMEWORK
OF TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE
Choice of an innovative way of development made by developed countries of the
world causes extension of an economy of a new type – an economy of knowledge.
Technology transfer (TT) is related to basic elements of an economy of knowledge.
According to the Ukrainian legislation [1], TT is transfer of technologies that is arranged
in a result of drawing up a two-sided or a multi-sided contract between an individual and
a legal entity. This contract establishes changes or discontinues property rights and
obligations concerning technologies and/or components.
Moreover, generalization of essential approaches, proposed by domestic and
foreign scientists to explain a definition of TT indicates that such process causes
scientific and technical progress of goods and services in markets. This fact affirms
importance of effective organization of all levels of TT, since elimination of periods of
implementation of innovations in a market and reinforcement of producer
competitiveness depend on effective organization. One of actual questions that now
appears in a process of TT is improvement of its methodical and regulatory framework.
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Range of problems of TT execution has recently become more and more popular
among scientists and practitioners. In spite of substantiation and scientific significance
of proposed developments, the methodology of TT is not currently developed. A
phenomenon of TT mainly is studied as an intermediate step that mediates innovative
activity. The authors did not pay a special attention to development of a methodical and
regulatory basis used to estimate technologies that ought to be transferred and to
prognosticate results of transfer, etc.
Research of the current legal basis related to TT questions, especially a methodical
and regulatory framework, shows that even application of a whole set of documents does
not enable to make effective TT. Using basics of the system analysis, the author picks
out main methodical and regulatory decrees of the legal basis of Ukraine that are used by
TT. They are grouped in Table 1.
Table 1
The methodical and regulatory framework of TT in Ukraine, grouped by the author
No

Title of a document

1

The Law of Ukraine “State
regulation of an activity in the
branch of technology transfer”,
of 14.09.2006, № 143-V

2

The Law of Ukraine “Evaluation of
property, property rights, and
professional evaluating activity in
Ukraine”, of 12.07.2001, № 2658-III

3

The Decree of The Cabinet of
Ministers of Ukraine “Confirmation
of The Procedure of property
evaluation”, of 10.12.2003, № 1891

Characteristic
The Law determines legislative, economic,
organizational, and financial frameworks of state
regulation of an activity in the branch of
technology transfer and aims at providing effective
usage of scientific and technical and intellectual
potential of Ukraine, technological flexibility of
products, protection of property rights for domestic
technologies and/or their components in territories
of countries, in which technologies are used or
there is a plan to use them, and extension of
international scientific and technical co-operation
in this branch. [1]
A content of this Law encompasses legal relations
that appears in a process of evaluation of property
and property rights that are possessed by
individuals and legal entities of Ukraine in the
territory of Ukraine and beyond its boundaries and
by individuals and legal entities of other countries
in the territory of Ukraine and beyond its
boundaries, if an arrangement is concluded
according to the legislation of Ukraine, usage of
results of evaluation, and realization of
professional evaluating activity in Ukraine. [2]
The Procedure is used to evaluate property in case
of privatization (corporatization), creation of
companies (joint companies), determination of
value of entire complexes of property possessed by
joint companies, shareholders’ equity of which
consists of state (municipal) property, etc. [3]
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No

4

5

6

7

8

9

10

Title of a document

Characteristic
Minimal rates of premiums are determined in a
The Decree of The Cabinet of
percentage form as a share of an income received as a
Ministers of Ukraine “Confirmation of
consequence of distribution of products and is gained
minimal rates of premiums for authors
in a result of application of a new technology or its
of technologies and persons that
components according to terms of an arrangement on
transfer them”, of 04.06.2008, № 520
transfer of this technology. [4]
The Decree determines the mechanism of evaluation
The Decree of The Cabinet of
Ministers of Ukraine “Some questions of real property and movable property for the purpose
of taxation and calculation and payment of other
of evaluation for the purpose of
obligatory payments that are charged according to the
taxation and calculation and payment
legislation and, also, calculation of state duties, taxes,
of other obligatory payments that are
and other obligatory payments that are charged
charged according to the legislation”,
according to the legislation. [5]
of 04.03.2013, №231
The Standard must be obligatory used by parties of an
The Decree of The Cabinet of
evaluating activity in a process of evaluation of
Ministers of Ukraine About
confirmation of The National standard property rights of intellectual assets and by persons
who review reports on evaluation according to the
N4 “Evaluation of property rights of
intellectual assets”, of 03.10.2007, № legislation. [6]
1185
The Decree of The Cabinet of
The Standard must be obligatory used at the time of
Ministers of Ukraine About
evaluation of property and property rights by parties
affirmation of The National standard
of evaluating activity and, also, persons who review
N1 “The general framework of
reports on evaluation according to the legislation. [7]
evaluation of property and property
rights”, of 10.09.2003, № 1440
The Decree of The Cabinet of
The Decree is used to provide planning, accounting,
Ministers of Ukraine “Confirmation of and calculation of value of industrial products, works,
The Typical decree on planning,
and services both in industrial enterprises and in nonaccounting, and calculation of value of industrial organizations that produce industrial goods
products (works, services) in the
regardless of a type of property and business. [8]
industry”, of 26.04.1996, № 473
(is a voluntary document)
The Procedure enables to evaluate value of state
corporative rights and assets of joint companies,
The Decree of The Cabinet of
Ministers of Ukraine “Confirmation of shareholders’ equity of which consists of state
corporative rights. The Procedure is used to
The Procedure of evaluation of state
corporative rights”, of 02.08.1999, № determine: value of state corporative rights as a part
of market value of a joint venture, value of equity of a
1406
joint venture, etc. [9]
The Decree establishes a single methodical
framework of STSSTP value determination in
The Decree of The Cabinet of
organizations that execute such programs
Ministers of Ukraine “Confirmation
regardless of a type of property and business. [10]
of The Typical decree on planning,
accounting, and calculation of value
of scientific and research and
research and engineering works”, of
20.07.1996, № 830
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No

11

12

13

14

15

16

Title of a document

Characteristic
The Decree confirmed minimal shares of premiums
The Decree of The Cabinet of Ministers (royalties) for public interpretation, public
demonstration, public announcement or
of Ukraine “Confirmation of minimal
rates of premiums (royalties) for usage retranslation of scientific, literature, and art works;
interpretation and (or) publication of works, fixed in
of objects of copyright and
neighbouring rights”, of 18.01.2003, № phonograms and (or) videograms, commercial lease
of their copies; interpretation and (or) publication of
72
works of pictorial and decorative arts; usage and
interpretation of architectural works, etc. [11]
The Order forms practical tasks that are necessary
The Order of The Ministry of economy for realization of a business-plan, determination of
of Ukraine
resources that are necessary for execution of each
task; formation of a budget of distribution and flows
“Confirmation of The Methodical
recommendations on development of a of resources that provide financing during a whole
period of realization of a business-plan; execution of
business-plan of an enterprise”, of
06.09.2006, № 290
practical tasks, control of figures of business plan
realization, and correction of tasks and calculation
made in a process of formation of business-plan in
case of necessity. [12]
The Order of The State Committee of
Determination of scientific and economic
Ukraine of Science, Innovations, and
expediency of implementation of developments
Informatization
(effectiveness of commercialization) that were
“The Methodical recommenda-tions on financed by budget funds; involvement of objects of
commercialization of developments
intellectual property rights and other results of
created in a result of scientific and
scientific and technical activity in economic
technical activity”, of 13.09.2010, №18 turnover. [13]
The Procedure is used to evaluate property rights for
The Order of The Fund of State
intellectual assets by a subject of an evaluating
Property “Confirmation of The
activity, e.g. a subject of business in cases
Procedure of evaluation of property
determined in the chapter 7 of The Law of Ukraine
rights for intellectual assets”, of
“Evaluation of property, property rights, and
25.06.2008, №740
professional evaluating activity in Ukraine”. [14]
The Order of The Fund of State
The Order aims at evaluation of objects of
Property “Confirmation of The Order of intellectual property rights, which are possessed by
determination of evaluating value of
the state or were created (purchased) with state
objects of intellectual property rights,
funds, in order to determine their value on a basis of
which are possessed by the state or were inventarization and to account them. [15]
created (purchased) with state funds, in
order to account them”, of 13.12.2005,
№ 3162
The Mutual order of The Ministry of
The Mutual order is dedicated to determination of
Economy and European Integration of
efficiency of practical scientific and technical
Ukraine and The Ministry of Finance of developments as potential innovations on all stages
Ukraine “Confirmation of The
of their life cycles, meaning scientific researches,
Procedure of economic efficiency of
design and engineering developments, creation of
expanses for scientific researches and
research samples, testing of them, and
development and their implementation
implementation in production. [16]
in production” № 218/446, of
25.09.2001
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Having done the research of the methodical and regulatory framework of TT, the
author may make a conclusion that the current legislation of Ukraine, on the one hand,
determines directions of legislative, economic, organizational, and financial regulation
of an activity in the branch of TT, on the other hand, does not actually fix ways of their
application. Absence of a systematic methodical and regulatory framework of innovative
development of the domestic economy, consistency of several documents, etc. cause
diffusion of main tasks of TT and constrain efficiency of its practical application.
Especially, several methodical and regulatory documents mentioned in Table 1
have a limited field of activity or are voluntary. The Procedure of property evaluation
confirmed by the Decree of The Cabinet of Ministers of Ukraine № 1891 of 10.12.2003
[3] is dedicated to evaluate property in case of privatization (corporatization), creation of
companies (joint companies), determination of value of entire complexes of property
possessed by joint companies, shareholders’ equity of which consists of state property.
In addition, the Decree of The Cabinet of Ministers of Ukraine [5] determines the
mechanism of evaluation of real property and movable property, but the mentioned
evaluation is used for the purpose of taxation and calculation and payment of other
obligatory payments that are charged according to the legislation.
A content of the Procedure of economic efficiency of expanses for scientific
researches and development and their implementation in production (confirmed by the
Mutual order of The Ministry of Economy and European Integration of Ukraine and the
Ministry of Finance of Ukraine of 25.09.2001 №218/446) [16] contemplates to
determine efficiency of practical scientific and technical developments as potential
innovations on all stages of their life cycle, meaning scientific researches, design and
engineering developments, creation of research samples, testing of them, and
implementation in production. Results of determination of efficiency of STSSTP are
used for such purposes: choice of the main directions of researches and developments
and prediction of efficiency of realization of researches; selection of projects and tasks in
order to include in scientific and technical, industrial, regional, interregional programs,
and programs of development of several regions; formation of innovative programs and
projects, rational allocation of resources according to stages of a life cycle of scientific
and research works and scientific and engineering works; determination of actual
economic efficiency of usage of scientific and research developments in production,
including their influence on social and economic state of subjects of production and the
economy of country; evaluation of activities of scientific and research and project
organizations. Nevertheless, this procedure does not conform to requirements of a
current period, including the current legislation on questions of TT and an innovative
activity. Especially, the procedure does not include a formalized system of categories,
does not propose a restricted definition of TT, and does not use limited quantity of
economic figures, etc.
To apply the Law of Ukraine “State regulation of an activity in the branch of
technology transfer” and in order to provide a methodical basis of commercialization of
developments, the Order of The State Committee of Ukraine of Science, Innovations,
and Informatization of 13.09.2010, №18 confirmed the Methodical recommendations on
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commercialization of developments created in a result of scientific and technical
activity. This document [13] determined possible ways of commercialization of results of
developments and methodical approaches, criteria, and figures used to estimate
efficiency of TT, presented an appropriate terminology, a list of actual legislation on the
mentioned topic, formulated stages of commercialization of developments, etc.
However, the mentioned document is not mandatory, but is voluntary. Moreover, there is
no complete list of expenses that may be defined as investment costs for
commercialization of developments in the document [13] and a content of the item 3.1.1.
of the Methodical recommendations contemplates that expenses for creation and
commercialization of developments are calculated according to regulatory documents on
calculation. Simultaneously, the Decree of The Cabinet of Ministers of Ukraine of
26.04.1996 № 473 [8] that confirms the Decree on planning, accounting, and calculation
of value of products (works, services) in the industry is not valid and is voluntary.
Moreover, the methodical and regulatory acts have some disadvantages, meaning
there is no legal and methodical basis of an activity in the branch of innovations for
venture funds, subjects of infrastructure of innovations, possibilities of venture
investment in innovative works, etc.
No doubt, the methodical and regulatory framework of TT requires significant
improvement. Using the results of research of theoretical and practical experience on a
problem of the domestic TT, the author proposed such directions of its improvement:
– development of a general methodology on evaluation of economic expediency of
implementation of innovative works, including know-how;
– development of methodical and regulatory documents on regulation of venture
investment in innovative works;
– establishment of unambiguous rules of formation of expenses, which are
estimated in both accounting and tax accounting on a basis of different
procedures, that will enable legally acceptable usage of an investment tax credit;
– legislative consolidation of mechanisms of realization of a state and private
partnership in a process of TT;
– settlement of questions related to evaluation of procedures of accounting of
intellectual property objects, intangible assets, etc.;
– providing of due regulation of purchasing and disposal of property rights for
intellectual property objects created with state funds;
– improvement of legislative mechanisms of regulation of the market of intellectual
products, transfer on a basis of commercial terms by a subject of business;
– implementation of stimulation of a private mechanism of cost formation in a
process of calculation of an income tax that restricts implementation of
innovative tax regulators.
1. State regulation of an activity in the branch of technology transfer [Text]: [The Law of
Ukraine of 14.09.2006 № 143-V, the current editorship of 05.12.2012, the reason 5460-17: official
text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.
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2. Evaluation of property, property rights, and professional evaluating activity in Ukraine
[Text]: [The Law of Ukraine of 12.07.2001 № 2658-III, the current editorship of 01.01.2013, the
reason 5410-17: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.
3. Confirmation of the Procedure of property evaluation [Text]: [The Order of The Ministry
of Economy of Ukraine of 10.12.2003 р. № 1891, the current editorship of 16.12.2011, the reason
1253-2011-p: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-п.
4. Confirmation of minimal rates of premiums for authors of technologies and persons that
transfer them [Text]: [The Order of The Ministry of Economy of Ukraine of 04.06.2008 № 520, the
current editorship of 04.04.2013, the reason 205-2013-p: official text: data date 18th March 2015]
: [Electronic resource]. – Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-п.
5. Some questions of evaluation for the purpose of taxation and calculation and payment of
other obligatory payments that are charged according to the legislation [Text]: [The Order of The
Ministry of Economy of Ukraine of 04.03.2013 № 231, the current editorship of 03.08.2013, the
reason 501-2013-p: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available
at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/231-2013-п.
6. About confirmation of the National standard N4 «Evaluation of property rights of
intellectual assets» [Text]: [The Order of The Ministry of Economy of Ukraine of 03.10.2007 №
1185: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п.
7. About affirmation of the National standard N1 “The general framework of evaluation of
property and property rights” [Text]: [The Order of The Ministry of Economy of Ukraine of 10.09.2003
№ 1440, the current editorship of 17.04.2013, the reason 231-2013-p: official text: data date 18th
March 2015] : [Electronic resource]. – Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1
440-2003-п.
8. Confirmation of The Typical decree on planning, accounting, and calculation of value of
products (works, services) in the industry [Text]: [The Order of The Ministry of Economy of Ukraine of
26.04.1996 № 473, become invalid 16.05.2002, the reason 630-2002-p: official text: data date 18th
March 2015] : [Electronic resource]. – Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/473-96-п.
9. Confirmation of the Procedure of evaluation of state corporative rights [Text]: [The Order
of The Ministry of Economy of Ukraine of 02.08.1999 № 1406, the current editorship of
11.10.2002, the reason 1510-2002-p: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic
resource]. – Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1406-99-п.
10. Confirmation of the Typical decree on planning, accounting, and calculation of value of
scientific and research and research and engineering works [Text]: [The Order of The Ministry of
Economy of Ukraine of 20.07.1996 № 830, the current editorship of 03.03.2011, the reason 1262011-p: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/830-96-п.
11. Confirmation of minimal rates of premiums (royalties) for usage of objects of copyright and
neighbouring rights [Text]: [The Order of The Ministry of Economy of Ukraine of 18.01.2003 № 72, the
current editorship of21.09.2011, the reason 957-2011-p: official text: data date 18th March 2015] :
[Electronic resource]. – Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-п.
12. Confirmation of the Methodical recommendations on development of a business-plan of
an enterprise [Text]: [The Order of The Ministry of Economy of Ukraine of 06.09.2006 № 290:
official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =147532&cat_id=38738.
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13. The Methodical recommendations on commercialization of developments created in a
result of scientific and technical activity [Text]: [The Order of The State Committee of Ukraine of
Science, Innovations, and Informatization of 13.09.2010 №18: official text: data date 18th March
2015] : [Electronic resource]. – Available at: www.nmu.ua/science/commerc.doc.
14. Confirmation of The Procedure of evaluation of property rights for intellectual assets [Text]:
[The Order of The Fund of State Property of 25.06.2008 №740: official text: data date 18th March
2015] : [Electronic resource]. – Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.
15. Confirmation of The Order of determination of evaluating value of objects of intellectual
property rights, which are possessed by the state or were created (purchased) with state funds, in
order to account them [Text]: [The Order of The Fund of State Property of 13.12.2005 № 3162:
official text: data date 18th March 2015] : [Electronic resource]. – Available at:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0479-06.
16. Confirmation of The Procedure of economic efficiency of expanses for scientific
researches and development and their implementation in production [Text]: [The Mutual order of
The Ministry of Economy and European Integration of Ukraine and The Ministry of Finance of
Ukraine of 25.09.2001 № 218/446: official text: data date 18th March 2015] : [Electronic
resource]. – Available at: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0218569-0.

Палюх О.М.
аспірант
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
ВПЛИВ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах фінансові відносини пов’язані з розподілом і
перерозподілом доходів, і тому дослідження їх впливу на розвиток і ефективність
аграрного виробництва слід проводити як за динамікою окремих показників, так і
шляхом виявлення закономірностей такого впливу за допомогою економікоматематичного моделювання.
Аналіз різних аспектів розвитку бюджетного фінансування аграрного сектору
України та регуляторної політики держави є об’єктом дослідження таких ученихекономістів, як М. Дем’яненко, А. Шолойко [1], Т. Мельник, О. Головачова [2],
П. Саблук [3], О. Саламін [4], О. Радченко [5], Н. Танклевська, О. Супрун [6] та ін.
Проте дослідження впливу бюджетного фінансування на розвиток та ефективність
аграрного сектору України приділено недостатньо уваги, що зумовлює вибір теми
та мети дослідження.
Під час формування вихідних даних моделювання необхідно здійснити чіткий
поділ досліджуваного масиву показників на фактори та результати. Це стане базою
для розробки багатофакторних економіко-математичних моделей впливу державного
фінансування на ефективність аграрного виробництва. Очевидним є те, що факторами впливу (незалежними змінними) будуть показники реального фінансування
бюджетних програм, а результатами (залежними змінними) – показники ефективності та результати розвитку аграрного сектору національної економіки України.
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Проведемо дослідження впливу бюджетного фінансування фактичних
сукупних видатків загального та спеціального фонду на фінансування розробок
найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового
комплексу, фінансову підтримку підготовки наукових кадрів, наукові розробки у
сфері стандартизації (код відомчої класифікації видатків 2801050) на обсяг валової
продукції сільського господарства (рис. 1).

Рис. 1. Графіки функцій залежності валової продукції сільського господарства
від обсягу фінансування розробок у сфері розвитку АПК у 2002-2013 рр.

Джерело: сформовано і проведено розрахунки за даними, наведеними у [6-7]
Розміщені на рис. 1 графіки залежності валової продукції сільського господарства від обсягу фінансування розробок у сфері розвитку АПК відображають прямий зв’язок між фактором і результатом, тобто збільшення фінансування розробок
призводить до зростання валової продукції. Достовірність зв’язку за експоненційною
залежністю складає 43,2%, за лінійною – 44,3%, за логарифмічною – 48,6%, а за
степеневою – 50,4%. Таким чином, графік степеневої функції залежності валової
продукції сільського господарства від обсягу фінансування розробок у сфері розвитку
АПК за критерієм максимізації коефіцієнта детермінації найбільш достовірно
відображає вплив фінансування аграрного сектору на кінцевий результат.
Економічна інтерпретація рівняння степеневої функції залежності валової
продукції сільського господарства від обсягу фінансування розробок у сфері
розвитку АПК, що наведене на рис. 1, полягає у тому, щоб кількісно визначити,
скільки необхідно залучити фінансових ресурсів для стимулювання інноваційної
діяльності в АПК і якого приросту валової доданої вартості вдасться досягнути.
Так, степінь біля х означає, що при збільшенні обсягу фінансування розробок у
сфері розвитку АПК на 1% обсяг валової продукції сільського господарства зросте
на 0,08%. При цьому зміна результуючої ознаки обумовлюється зміною факторної
ознаки з достовірністю 50,4%, вплив решти факторів складає 49,6%.
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Отже, стимулювання бюджетного фінансування розробок у сфері розвитку
АПК можна визначити одним із важливих напрямів економічного зростання
аграрного сектору економіки. При цьому 1% зростання обсягу валової продукції
сільського господарства (або 2,5 млрд грн.) може бути забезпечене за рахунок
збільшення на 14% обсягу фінансування розробок у сфері розвитку АПК (або 18
млн грн.). Подальші наукові пошуки автора будуть пов’язані з розробкою
комплексних багатофакторних моделей впливу бюджетного фінансування на
розвиток аграрного сектора економіки України в кризових умовах.
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Подольчак Н.І.
к.е.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ
«НОВИХ РИНКІВ»
Тенденції функціонування сучасної економіки тяжіють до нових ринкотворчих
процесів. Питання конкурентної боротьби та конкурентних переваг відіграють дедалі
меншу роль у стратегічному управлінні підприємством. Економісти сучасності все
частіше доводять ефективність творення підприємствами «нових ринків» та
результативності їхнього функціонування. Основними експертами ринкотворення
можна вважати авторів: В. Чан Кім, Р. Моборн [1], Е. Голдратт [2], А. Шнейдер,
Я. Кацман, Г. Топчишвілі [3], А. Сливоцький [4], Г. Хемел, К. Прахалад [5,6], М.
Тресі та Ф. Вірсен [7].
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В. Чан Кім та Р. Моборн [1] розробили «Стратегію блакитного океану».
Основним постулатом стратегії є: створення нового ринку, нової індустрії, нового
ринкового простору, є більш ефективною діяльність підприємства, ніж вкладання
зусиль у конкурентну боротьбу в галузі. Блакитні океани – це невідомий ринковий
простір, де створюється попит, а не здобувається у складній конкурентній
боротьбі. Тобто компанія розробляючи нові товари та послуги, забезпечує свій
розвиток, темпи зростання виробництва та рівень прибутковості, самостійно.
Концепція квантово-економічного аналізу (КЕА) сформована А. Шнейдер, Я.
Кацман та Г. Топчишвілі [3]. Основна мета концепції – змінити ракурс оцінювання
діяльності підприємства – з аналізування результатів діяльності компанії за даними бухгалтерської звітності, на аналізування перспектив розвитку організації за
показниками виготовленої продукції, технологій виробництва та масштабів діяльності. Автори концепції використовують три компоненти-вимірники для оцінювання перспективності проекту: товар, компанія та ринок. І зважаючи на етап розвитку окремого компонента, визначається комбінація компонент та порівнюється
результат із матрицею КЕА. Раціональне поєднання етапів розвитку товару,
компанії та ринку, визначає успішність реалізації проекту.
«Теорія обмежених систем» (TOC), сформульована Е.Голдраттом [2], спрямована на підвищення рівня ефективності роботи компанії, через оптимальний вибір
місця прикладення максимальних зусиль. Е. Голлдрат розглядає підприємство, як
соціальну систему, що функціонує подібно до природних фізичних систем.
Система складається із взаємопов’язаних елементів, які споживають послідовно
продукцію один одного. Всі елементи підприємства мають свою продуктивність.
Використання яких на 100% дає локальну максимальну ефективність і призводить
до накопичення незавершеного виробництва, зриву термінів поставок тощо.
Результативність всієї системи визначається продуктивністю проблемної ділянка
перед якою накопичуються великі черги незавершеної роботи – «вузького місця».
Саме ця перешкода обмежує продуктивність підприємства. Визначивши та
оптимізувавши роботу «вузького місця» підприємство досягає максимальної ефективності всієї системи.
Концепція «інтелектуального лідерства» розроблена Г. Хемелом та К. Прахаладом [5,6]. Суть цієї теорії полягає у прагненні організації займати першість не
на існуючих ринках, а на тих, які створюватимуться у перспективі. Власники
компаній повинні моделювати можливості утворення таких ринків та аналізувати
потенціал їхнього функціонування. Центральною фігурою концепції стає
споживач та його потреби. Автори пропонують вивчати споживачів, створювати
нові продукти, формувати у споживачів потреби використовувати ці продукти,
таким чином утворювати нові ринки.
Концепція А. Сливоцького [4] базується на ідеї, що капітал залишає економічно застарілі ділові моделі і рухається до нових, які найкраще відповідають
вимогам споживачів та примножують капітал виробника. Автор переконливо
доводить, що фокусом сучасної моделі бізнесу стає споживач, який опосередковано керує зростанням капіталу компанії, а не рівнем виробничих технологій.
277

Побудова ділової моделі базується на правильному визначенні стратегічних
елементів: вибір споживачів; забезпечення винагороди за власну діяльність;
стратегічний контроль; вибір масштабу діяльності. Важливо, для забезпечення
ефективності функціонування та цілісності ділової моделі, постійно порівнювати
елементи. Коли елементи ділової відповідають основним вимогам споживачів,
тоді модель – успішна.
У теорії цінностей, авторів М. Тресі та Ф. Вірсен [7], запропоновано
компаніям ідентифікувати власну унікальну цінність та перетворити її на довгострокову стратегію. Основними напрямами створення цінностей є: вдосконалення
виробничих процесів, продукції чи системи обслуговування клієнтів. Обирати
необхідно лише один напрям, щоб максимізувати зусилля для досягнення цілей.
Отже, в економічному просторі підприємства можуть утворювати абсолютно
нові ринки, або ж ринки із новими елементами. Абсолютно «новий ринок» –
ринок, де виникає взаємодія нових попиту та пропозиції на нові товари (послуги
чи роботи), які ще не існували до того, або яких ще у такий спосіб не виокремлювали чи таким чином не продавали. Ринок з новим елементом – це ринок,
який утворився внаслідок виникнення хоча б одного нового елементу ринку –
попиту, пропозиції, товару (роботи, послуги) чи ціни (рис. 1)/
Новий елемент ринку
Пропозиція

Нові всі елементи ринку

Попит

Пропозиція

Товари, роботи,
послуги

Товари, роботи,
послуги

Ціни на товари,
роботи, послуги
Ринок з новими елементами

Попит

Ціни на товари,
роботи, послуги

Абсолютно новий ринок

Умовні позначення
– поле функціонування існуючого елемента ринку

– поле функціонування нового елемента ринку

Рис. 1. Утворення «нових ринків»

Аналізування сучасних стратегій дає змогу сформулювати ідею про те, що
інноваційність розвитку підприємства полягає у орієнтуванні всіх економічних
процесів на вивчення, задоволення та формування потреб споживачів, а також
розроблення нових товарів, що зумовлює створення «нових ринків» із новими
ринковими можливостями та потенціалом
1. Чан Ким. Барьерные рифы синего океана // Компаньон.Стратегии.-2006.-№4 – С.6-12.
2. Альошина С., Бочарський К. Теорія обмежень доктора Голдратта – [Електронний
ресурс] // Режим доступу: http://osvita.ua/add-education/articles/tehnol/9302/
3. Шнейдер А. Наука побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге /
А.Шнейдер, Я.Кацман, Г.Топчишвили. – М.: ООО «Издательство ACT», 2002. – 232 с.
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4. Сливоцкий А., Моррисон Д. Маркетинг со скоростью мысли. – М.: Изд-во ЭКСМОПресс, 2002. – 448 с.
5. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future.– Harvard Business School Press.
Boston (Mass.):–1994.
6. Hamel G. Leading the Revolution. – Harvard Business School Press. Boston (Mass.):–
2000. 7. Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. Reading (Mass.), 1995.
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Національний університет “Львівська політехніка”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ
Формування і використання системи інноваційного розвитку в межах окремої
організації і в умовах створення кооперативних формувань має певні відмінності.
Їх ознаки виявляються на усіх рівнях стратегічного планування. Головними
функціями системи інноваційного розвитку підприємства є формування
інноваційного потенціалу організації і його практичне застосування на засадах
активізування креативної активності працівників, впровадження сучасних
технологій, покращання властивостей існуючої і створення нової продукції.
Необхідність оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств виникає
на різних етапах виробничо-господарських процесів, зокрема під час формування
рішень щодо необхідності технологічного оновлення виробництва, адаптування
технологічних процесів до використання нових видів сировини, доцільності
інвестування у створення інноваційних продуктів, аналізування перспектив
формування кооперативних утворень.
Базуючись на критичному аналізі існуючих методичних підходів пропонуємо
методичні рекомендації із оцінювати рівня інноваційного розвитку підприємств,
які є суб’єктами кооперування. В їх основу покладено обчислення взаємопов’язаних коефіцієнтів, зокрема:
1. Коефіцієнт вартості використовуваного інноваційного устаткування:
Vu =

Vi
,
Vz

де Vi – вартість використовуваного інноваційного устаткування, тис. грн.; Vz –
загальна вартість використовуваного устаткування, тис. грн.
2. Коефіцієнт вартості продукції, на яку підприємство отримало охоронні
документи:
Po =

Pi
,
Pn

де Pi – вартість продукції, на яку підприємство отримало охоронні документи, тис.
грн.; Pn – загальна вартість інноваційної продукції підприємства, тис. грн.
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3. Коефіцієнт спротиву працівників змінам в організації:
Ko = 1−

Kn
,
Kz

де Kn – кількість працівників, зацікавлених у реалізації інновацій в організації,
осіб; Kz – загальна кількість працівників в організації, осіб.
4. Коефіцієнт реалізації інноваційних ідей:
Ik =

Ir
,
Iv

де Ir – кількість реалізованих інноваційних ідей, шт.; Iv – загальний обсяг
запропонованих інноваційних ідей працівниками підприємства, шт.
5. Коефіцієнт інноваційності продукції підприємства:
Py =

Pn
,
Pz

де Pn – вартість інноваційної продукції підприємства, тис. грн.; Pz – загальна
вартість продукції, яку виробляє підприємство, тис. грн.
6. Коефіцієнт інноваційності сировини і матеріалів:
Sh =

Si
,
Sz

де Si – вартість інноваційних сировини і матеріалів, які використовує
підприємство, тис. грн.; Sz – загальна вартість сировини і матеріалів, які
використовує підприємство, тис. грн.
7. Коефіцієнт затратомісткості інноваційного розвитку:
Wr =

Wi
,
Wz

де Wi – обсяг витрат на інноваційний розвиток підприємства, тис. грн.; Wz –
загальний обсяг витрат підприємства, тис. грн.
8. Коефіцієнт інтелектуаломісткості продукції підприємства:
Ri =

Wv
,
Wi

де Wv – обсяг витрат на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт (тис. грн.), його можна обчислити за формулою:
Wv = Wn + W p + Wk + Wt + Wd + Wy ,

де Wn – витрати на науково-дослідні роботи; Wp – витрати на проектні роботи;
Wk – витрати на конструкторські роботи; Wt – витрати на технологічні роботи;
Wd – витрати на створення дослідних зразків або партій виробів; Wy – витрати на
удосконалення і модифікацію інноваційної продукції.
Враховуючи це, обсяг витрат на інноваційний розвиток підприємства становить:
Wi = Wv + Wr ,

де Wr – витрати на комерціалізацію інноваційної продукції, тис. грн.
Увівши відповідні коефіцієнти вагомості на основі вищенаведених
індикаторів запропоновано обчислювати узагальнюючий коефіцієнт інноваційного
розвитку машинобудівного підприємства ( Rir ):
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Rir = Vu ⋅ k1 + Po ⋅ k2 + K o ⋅ k3 + I k ⋅ k3 + Py ⋅ k4 + S h ⋅ k5 + Wr ⋅ k6 + Ri ⋅ k7 ,

де k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 – вагомість коефіцієнтів, які характеризують
інноваційний розвиток підприємства. Їхня сума дорівнює одиниці.
Управління кооперуванням у системах інноваційного розвитку підприємств є
конкретною функцією менеджменту, яка реалізовується через загальні функції
управління, зокрема планування, організування, мотивування, контролювання і
регулювання. Враховуючи те, що об’єкт досліджуваної конкретної функції спрямований на підвищення рівня інноваційного розвитку підприємства, а також те,
що зміна рівня інноваційного розвитку підприємства є критерієм раціональності
реалізації управління кооперуванням, то важливим завданням керівників кооперативних формувань є адекватно оцінювати рівень їхнього інноваційного розвитку.
На підставі критичного аналізу існуючих підходів до виконання цього завдання
запропоновано методичні рекомендації із оцінювання рівня інноваційного
розвитку суб’єктів кооперування, які усувають недоліки інших методичних рекомендацій і базуються на обчисленні коефіцієнтів: вартості інноваційного устаткування; вартості продукції, на яку підприємство отримало охоронні документи;
опору працівників змінам в організації; інноваційності продукції підприємства;
інноваційності сировини і матеріалів; затратомісткості інноваційного розвитку,
інтелектуаломісткості продукції.

Семін І.Є.
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Телішевська Х.О.
студентка
Національний університет «Львівська політехніка»
УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РОБОТОДАВЦЯ
У сучасних умовах будь-яке підприємство зацікавлене у пошуку і наборі
висококваліфікованого персоналу з високим рівнем професійних знань та навичок,
діловими та особистими якостями, необхідними для виконання складних завдань.
З цією метою необхідним є формування позитивного іміджу роботодавця, який
сприятиме зростанню зацікавленості серед потенційних працівників та дозволить
залучати тільки найкращих кандидатів.
Бренд роботодавця – це імідж підприємства на ринку праці; уявлення зацікавлених осіб про його діяльність, що визначає їх поведінку при виборі місця роботи.
НR -брендинг підприємства (еmployer branding, labor branding, розвиток бренду
роботодавця) – це сукупність зусиль компанії по взаємодії з зацікавленими особами, спрямованих на формування позитивного іміджу компанії, цільова довгострокова стратегія управління інформованістю та сприйняттям співробітників,
потенційних претендентів, інших зацікавлених осіб [1].
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Управління HR – брендом підприємства– це сукупність заходів, спрямованих
на створення та розвиток позитивного іміджу роботодавця з метою одержання
конкурентних переваг на ринку праці, формування прихильності до нього з боку
наявного та потенційного персоналу. До таких заходів можна віднести:
– розробка ціннісної пропозиції для персоналу підприємства – максимальне
задоволення потреб працівників (надання достойної оплати праці, соціальних
пакетів та гарантій, можливість кар’єрного росту, хороші умови праці тощо);
– формування корпоративної культури – підтримка корпоративного духу,
запровадження корпоративних свят, традицій сприятимуть згуртованості
персоналу, покращенню соціально-психологічного клімату в колективі;
– розвиток бренду підприємства – відома назва, логотип, гасло, місія, що
формують ідентичність бренду певного суб’єкта господарювання сприяють
приверненню уваги цільових працівників та виникненню бажання
здійснювати професійну діяльність саме в цій компанії.
В результаті запровадження системи управління брендом підприємства як
роботодавця можуть бути отримані конкурентні переваги, а саме: можливість
вибору та залучення висококваліфікованих спеціалістів даної галузі, зростання
творчості, ініціативності, креативності, інноваційності співробітників, зниження
плинності кадрів, зниження витрат часу на відбір та адаптацію персоналу, зростання мотивованості та зацікавленості працівників у досягнення корпоративних цілей
підприємства, підвишення продуктивності праці, покращення якості продукції,
підвищення рівня задоволеності та лояльності клієнтів.
1. Сухорукова О.А. HR-брендінг як напрям формування конкурентоспроможності підприємства. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confcontact.com/2013_04_04_
zhv/21_Suhorukova.htm
2. Сардак О.В. Управління розвитком HR-бренду в умовах маркетингової орієнтації
підприємств. / О. В. Сардак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі
та послуг. – 2011. – Вип. 2. – С. 589-596.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ В КОНТЕКСТІ
СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У сучасному мінливому середовищі з безлічі можливих напрямів діяльності
фірми у різні часові моменти на основі комплексу стратегічної безпеки можна
таким чином організовувати та реалізовувати діяльність підприємства, щоб воно
якнайменше стикалось з негативними явищами або (що є навіть кращим
варіантом), виходячи зі своїх стратегічних позицій, встигало рухатись у тих
напрямах, які мають вищий рівень безпеки.
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Для впровадження стратегічних планів на підприємстві та досягнення запланованих результатів, тобто для успішного використання стратегічного
менеджменту, потрібно враховувати, що є фактори, які будуть в кожний момент
заважати реалізації цих втілень, тому їх варто знати наперед або прорахувати
(визначити), який рівень їх впливу буде прийнятним для підприємства.
Застосування стратегічної захищеності означає, що підприємство повинно мати
розроблений такий комплекс заходів, який дозволить враховувати і порівнювати
готовність підприємства сьогодні долати можливу появу негативних явищ в
майбутньому на шляху досягнення стратегічних результатів, а також можливість
досягнути їх, виходячи з того, що їх досягнення характеризується певним рівнем
небезпеки, який підприємство може наперед визначити, прорахувати і убезпечити
себе від можливих негативних наслідків, причому убезпечити себе через рух до тих
стратегічних результатів, які мають вищий ступінь безпеки, отже, є ефективнішими з
точки зору співвідношення витрат і результатів.
Таке розуміння готовності підприємства до можливих змін швидше можна
трактувати як «пасивне», тобто фірма працює і чекає, що можуть настати
несприятливі події (явища, процеси). Погано, якщо вона зустріне такі події в
повній неготовності. Залежно від того, наскільки шкідливими будуть наслідки цих
проблем, можна говорити про кризове явище або вважати ситуацію, яка склалася
передкризовою. Добре, якщо підприємство зустріне в достатній мірі з готовністю
несприятливу ситуацію. Тоді говорять про успішний, навіть, швидше, ефективний
менеджмент на підприємстві. Якщо ж воно вибере таку лінію поведінки, що буде в
змозі взагалі уникнути шкідливого впливу негативної події чи подій, тому що
вчасно прийме такі рішення, які просто спрямують діяльність фірми у безпечному
напрямі, тоді можна говорити про застосування стратегічної безпеки.
Тобто, якщо стратегічний менеджмент орієнтується на результати діяльності,
які полягають в обсягах ринку, прибутків і т.д. підприємства, то стратегічна захищеність звертає більшу увагу на середовище функціонування підприємства і на те,
як можна підприємству пристосувати свою діяльність до умов цього середовища.
Сучасний стан економічного розвитку у різних країнах ставить перед
суб’єктами господарювання подібні завдання – утриматися на ринку в умовах
швидких економічних змін, тому для успішної діяльності фірм потрібно постійно
вести пошук найвдаліших форм господарювання та шукати ті управлінські важелі
і схеми, які допоможуть розв’язувати проблеми такого роду.
Таким чином, можна говорити, що сьогодні існують обмеження з використання стратегічного менеджменту, або, інакше кажучи, його треба доповнювати
новими інструментами, щоб забезпечити гарантію належного функціонування
підприємства.
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КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ АВТОНОМІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Одним із чинників успішного інноваційного поступу України є створення
сприятливого середовища для ефективного процесу комерціалізації результатів
наукових досліджень учасниками інноваційної інфраструктури, зокрема, тими, що
функціонують на базі вищих навчальних закладів. Саме даний напрям інноваційного розвитку може слугувати ефективним важелем підвищення автономії вищих
навчальних закладів в Україні, зокрема, через створення комерційно привабливих
умов для провадження наукових досліджень з метою їх подальшої комерціалізації
та впровадження в господарську діяльність.
Комерціалізація результатів наукових досліджень у ВНЗ є важливою складовою частиною здійснення інноваційної діяльності, завдяки чому стає можливим
перетворити результати наукових досліджень на товар для їх подальшого використання в промислових масштабах. Враховуючи той факт, що процес створення
результатів наукових досліджень зазвичай супроводжується виключно від’ємними
грошовими потоками, чи не єдиним способом їх окупності є комерціалізація,
тобто введення результатів наукових досліджень у господарський обіг. Світовий
дослід комерціалізації вказує на необхідність створення спеціалізованих, юридично самостійних, структур (spin-оff) які, маючи професійно підготовлених фахівців,
здатні якісно і кваліфіковано обрати метод комерціалізації та його реалізувати. Як
справедливо вказано в роботі [1] в Україні існують мінімум дві обставини, що
перешкоджають комерціалізації результатів наукових досліджень – об’єктивна і
суб’єктивна. Об’єктивна полягає в тому, що не розбудована відповідна інфраструктура і не створене нормативно – правове поле для комерціалізації результатів
наукових досліджень. До суб’єктивних обставин слід віднести помилкове розуміння комерціалізації. Так, більшість науковців виходять з того, що спочатку
необхідно створити інноваційний продукт, а потім шукати споживачів на нього.
Світовий досвід комерціалізації стверджує, що спочатку необхідно вивчити
майбутній попит споживачів і під цей попит створювати продукт [2]. Друга помилка полягає в тому, що автори новацій переконані, що їхня розробка найефективніша і тільки її необхідно просувати на ринок [3]. Міжнародний досвід показує,
що тільки 12% винаходів знаходять місце на ринку, інші 88% це «пуста порода».
Вдосконалення механізму комерціалізації наукових досліджень які створюються на базі вітчизняних вищих навчальних закладів з метою доведення їх до
промислового виробництва та продажу (впровадження), передбачає координацію
зусиль наукових, виробничих та фінансових кіл регіону, направлених на інтенсифікацію інноваційної діяльності серед студентів, молодих вчених, науковців, а
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також усіх креактивних та інноваційномислячих учасників ринку. Саме залучення
до даного процесу найбільш активного соціального прошарку – студентства та
молодих вчених, а також наукових кадрів, дасть змогу підвищити їх зацікавленість
до комерційної діяльності, зокрема, в інноваційній сфері, та отримати бажані
соціальні та економічні ефекти:
• залучити активну частину студентства, молодих вчених та науковців, а
також інших зацікавлених осіб до інноваційної активності та прийняття
рішень в інноваційній сфері;
• формування сучасної науково-дослідної, лабораторної та технікотехнологічної бази для проведення НДДКР у межах ВНЗ;
• зниження рівня безробіття серед працездатного населення шляхом
створення нових висококваліфікованих робочих місць;
• збільшення кількості зареєстрованих суб'єктів господарювання шляхом
створених нових малих інноваційних підприємств (stat-up, spin-off і т.д.);
• концентрації фінансових ресурсів навколо інноваційної діяльності ВНЗ та
його партнерів;
• формування іміджу регіону як зони (території) інтенсивного науковотехнічного розвитку; підвищення інвестиційної привабливості регіону;
• збільшення обсягів надходжень до державного та місцевого бюджетів, а
також державних цільових фондів;
• підвищення рівня інноваційної культури серед населення, зокрема, серед
підприємницьких кіл.
Традиційно у ВНЗ обмежений виробничий потенціал для серійного випуску
інноваційної продукції, що потребує залучення фірм-патієнтів, як посередників,
що значно віддаляє ВНЗ від кінцевого споживача. Заслуговує на увагу, досвід
комерціалізація результатів наукових досліджень університетами США [4]
шляхом створення нових структур спеціально для комерціалізації власних
результатів наукових досліджень. За такою схемою університети продають більш
як 40% ліцензій. Таким чином, для ефективної комерціалізації власних результатів
наукових досліджень ВНЗ необхідно створити відповідну інноваційну структуру,
яка б була здатна оцінити характер і глибину власних результатів наукових
досліджень, обрати відповідний спосіб комерціалізації, дати грошову оцінку
відповідному інноваційному продукту і ефективно реалізувати обраний спосіб
комерціалізації.
Зважаючи на високий науково-освітній потенціал та багаторічний досвід вищих навчальних закладів та наукових установ Львівщини, використовуючи досвід
розвинених європейських країн, доцільно було б створити інноваційну структуру,
яка б дозволила вирішити зазначене коло проблем. Це має бути середовище
порозуміння між наукою, освітою, виробництвом та владою, інноваційна
структура, яка б уособлювала ознаки притаманні кожному з учасників середовища
порозуміння: місцевих органів влади, наукових установ та вищих навчальних
закладів, а також виробничо-господарських структур з метою створення нових
суб'єктів інноваційної діяльності. При цьому, важливим аспектом побудови даного
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середовища є саме використання передового світового досвіду і адаптація його до
вітчизняних умов господарювання, що серед іншого є можливим через створення
та функціонуванням міжнародних університетських консорціумів. Саме завдяки
функціонуванню таких університетських об’єднань як альтернативного напрямку
1. Комерціалізація результатів наукової діяльності / Ковтуненко К., Ковалик О.//
Економічний аналіз: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. –
Тернопіль – 2011. Випуск 9. Частина 2. – С.237-240.
2. Цибульов П.М. Маркетинг інтелектуальної власності. – К.: Ін-т інтелектуальної
власності і права, 2004. – 188 с.
3. Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю: монографія / П.М Цибульов.,
В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні; за ред. П.М. Цибульова. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448 с.
4. Про комерціалізацію результатів досліджень науковими інститутами України /
П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Наука та інновації . — 2011. — 7, N 2. С.45-53.
5. Манзій В.П. Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення / В.В. Козик,
В.П. Манзій, А.Р. Стояновський // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та
досвід». – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2009. – № 16. – С. 23-25.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чинником,
що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування як
окремих ринкових суб'єктів господарювання, так і економічної системи загалом. На
сьогодні інновація стала рушійною силою економічного, технологічного, політичного, екологічного тасоціального розвитку суспільства. Тому інноваціями необхідно
управляти. Саме управління інноваційною діяльністю є ключовим елементом, від
ефективності якого залежить розвиток суспільства загалом та активізація підприємницької діяльності зокрема. У зв’язку з цим особливого значення набувають проблеми вивчення управління інноваційною діяльністю.
Основоположником терміна “інновація”, запровадженого в економічну науку, вважається австрійський учений Й.А. Шумпетер, який у праці “Теорія економічного розвитку” 1912 року вводить словосполучення “нова комбінація [1,с. 7]
покращання якості виробництва, не шляхом дрібних поліпшень старого устаткування, а введення абсолютно нових основних засобів виробництва”, згодом
удосконалюючи свою теорію Й.А. Шумпетер словосполучення “нова комбінація”
заміняє терміном “інновація” у праці “Кон’юнктурні цикли” 1939 року, де дає
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таке визначення: “...інновація [1, с. 53] зміни з метою впровадження і використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів,
ринків і форм організацій”.
Прямий вплив держави на інноваційну діяльність виявляється в організації
відповідної діяльності з визначенням стратегічних завдань і пріоритетів, розробкою концептуальних засад інноваційної політики, впровадженням державних
програм з необхідним фінансовим забезпеченням. Непрямий вплив держави на
інноваційні процеси зумовлено створенням сприятливого для активізації
інноваційної діяльності економічного середовища та рівнем розвитку відповідної
інфраструктури. Його забезпечено виконанням завдань і застосуванням стимулюючих методів інноваційної діяльності (наданням податкових пільг, пільговим
кредитуванням і субсидуванням; страхуванням інвестицій; гарантуванням їх
повернення; наданням права на прискорену амортизацію устаткування).
Інноваційний розвиток економіки в розвинутих країнах здійснюється за
трьома моделями:
– розвиток, що базується на лідерстві в науці і реалізації великомасштабних
проектів (США, Англія, Франція);
– розвиток, що ґрунтується на нововведеннях, створенні привабливого інноваційного середовища і раціоналізації структури економіки (Німеччина,
Швеція, Швейцарія);
– розвиток, який стимулює нововведення шляхом створення інноваційної
інфраструктури, забезпечення сприйняття суспільством ролі науковотехнічних нововведень і координації дій різних секторів у галузі науки і
техніки (Японія, Північна Корея).
Розуміння сутності процесів формування і використання інновацій змінює
підходи до управління ними і дозволяє виокремити широкий спектр економічних,
соціальних, екологічних, управлінських та інших видів нововведень в їх об’єктивно існуючій взаємообумовленості, взаємозалежності і взаємодоповнюваності.
Характерні риси повинні враховуватись при розробці стратегій інноваційного
розвитку економіки регіонів і країни.
У ринкових умовах господарювання програми інноваційного розвитку регіонів стають все більше зорієнтованими на визначені цілі, а за змістом, напрямами і механізмами все більше стають принципово новими. Водночас у складі головних завдань програм розвитку завдання організації, кооперування і спеціалізації
підприємств та організацій регіонів, завдання створення єдиної цілісної системи
управління у спільному використанні їх власних регіональних ресурсів заради досягнення мети інноваційного розвитку чітко не визначаються. А Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. та її регіонів, галузей і підприємств
не декларує необхідність особливого інноваційного управління його процесами.
Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є
виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і
свого фінансового стану. За такого підходу вибір кращого варіанта інноваційного
проекту передбачає отримання більших результатів із меншими чи однаковими
витратами.
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Управління інноваційною діяльністю є відкритою системою. Вхід у систему –
інформація про зовнішнє середовище прямої дії: постачальників, споживачів, конкурентів, зовнішнє середовище опосередкованої дії: демографічні, економічні, політичні, правові, науково-технічні, соціально-культурні фактори та внутрішнє
середовище: місія, стратегія, політика [2]. Інформаційне забезпечення управління
інноваційною діяльністю ґрунтується на зборі та накопиченні більшої кількості
інформації, необхідної для перетворення її на нововведення. Вихід із системи – якісні
і кількісні характеристики інноваційної діяльності.
Управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення керівником певних функцій [3]: прогнозування (розроблення прогнозів науково-технічного
розвитку на тривалу перспективу), планування (обґрунтування та вибір основних
напрямів інноваційної діяльностівідповідно до прийнятих прогнозів та цілей
розвитку, потенційних можливостей, інноваційного потенціалу підприємства,
попиту ринку), організування (забезпечення виконання планових завдань і
об’єднання працівників, які спільно реалізують інноваційні плани, програми,
проекти на основі відповідних правил і процедур), мотивування (спонукання
працівників до зацікавленості у результатах своєї праці зі створення та реалізації
інновацій), контролювання (перевірка організації інноваційного процесу, плану
виконання створення новинок та реалізації інновацій), орієнтуючись на них,
здійснюється діяльність відповідних підрозділів.
Наявність зворотного зв’язку між управлінням інноваційною діяльністю та
системою інформаційного забезпечення характеризує інноваційний розвиток
конкретного підприємства, який впливає на стан ринку загалом.
Не викликає сумніву той факт, що управління інноваційною діяльністю являє
собою складний процес. Опанування ним є передумовою радикальних зрушень,
що, своєю чергою, приведе до підвищення активності впровадження підприємством соціальних, економічних та технологічних нововведень. Отже, саме високий
ступінь конкурентоспроможності підприємства й можливість забезпечення
стабільного доходу у сучасних умовах значною мірою залежать від активності
здійснення інноваційної діяльності.
1. Гросу В.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / В.А.
Гросу – Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2008. – 272 с.
2. Колінко Н.О. Структурно-логічна схема управління інноваційною діяльністю //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/nataral/Vnulp/
Menegment/2012_727/48.pdf.
3. Топух І.П. Управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах ринкової
економіки // І.П. Топух, І.В. Лавриненюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vsunu/2011_11_1/Topuh.pdf.
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КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У сучасних умовах функціонування національної економіки, економічного
спаду, які формуються під впливом де стабілізаційного характеру, управління економічною безпекою комерційного банку стає все більш актуальною проблемою,
оскільки економічна безпека є невід’ємною складовою системи національної
безпеки, її фундаментом. Це підтверджує й той факт, що розвиток української
економіки значною мірою залежить від стану банківської системи.
Слабоструктуровані проблеми формування та ухвалення управлінських рішень у складній системі економічної безпеки комерційного банку, і зокрема її
фінансової складової, вимагають застосування спеціальних методів моделювання
процесу управління, а саме когнітивних методів. Суть яких полягає в тому, що
найскладніші проблеми і тенденції управління системою можна подати комплексно, відобразивши у вигляді когнітивної моделі, описавши якісні і кількісні зв'язки між
елементами системи, з можливістю досліджувати набір сценаріїв виникнення
кризових ситуацій, знайти шляхи та умови їх вирішення. Специфіка застосування
засобів когнітивного моделювання – в їх орієнтованості на конкретні умови розвитку
ситуації і є одним з актуальних напрямів в сучасній теорії управління [1, 2].
Для розробки множини альтернативних сценаріїв управління фінансовою
безпекою банківської установи та вибору найкращих з них, з метою досягнення
належного прогнозного рівня фінансової безпеки банку побудуємо когнітивну модель управління економічною безпекою банку, і розглянемо сценарії потенційної і
реальної можливості зміни безпеки банку. В якості показників, які суттєво
впливають на кінцевий результат управління банківською безпекою на підставі
попереднього аналізу було вибрано такі показники: показник рентабельності
активів; поточна ліквідність; коефіцієнт кредитного ризику; чиста процентна
маржа; адекватність регулятивного капіталу; адекватність основного капіталу;
банківські ризики; прибуток; резервні фонди; відсоткові ставки; дохід; оптимальні
витрати; відрахування від прибутку до резервів. У системі оціночних показників
було виокремлено показники-стимулятори, які мають позитивний вплив на
загальний рівень безпеки та показники-дестимулятори, які для високого рівня
безпеки мають знижуватись. В результаті моделювання було оцінено потенційна і
реальна можливість підвищення рівня фінансової безпеки комерційного банку.
Основою когнітивного моделювання є побудова когнітивної карти, у вигляді
орієнтованого графа, що дозволяє формалізувати взаємодію існуючих в системі
основних зв'язків, визначають її функціонування. Вершинами цього графа є
фактори, а дуги вказують каузальні зв'язки між факторами. За допомогою такого
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графа можна зрозуміти взаємозв’язок факторів та на загальну мету [2]. Розроблену
когнітивну модель пропонується використовувати для формування сценаріїв зміни
рівня фінансової життєдіяльності банку з метою зміни значення загального рівня
фінансової безпеки в перспективі, що надасть вагомий вплив на зміну прогнозної
траєкторії розвитку банку в цілому.
Виходячи з того, що банківська система достатньо специфічна й динамічна
система, з урахуванням нинішньої економічної ситуації, розглянемо три сценарії
розвитку фінансової життєдіяльності, а саме песимістичний, оптимістичний та
найбільш імовірний. За оптимістичним та песимістичним прогнозами було
сформовано набір сценаріїв. Здобуті результати подано у табл. 1.
Таблиця 1
Результати моделювання за сценаріями розвитку
Показники
Показник фінансової безпеки
Рентабельність активів
Поточна ліквідність
Коефіцієнт кредитного ризику
Чиста відсоткова маржа
Адекватність регулятивного
капіталу
Адекватність основного капіталу
Банківські ризики
Прибуток
Резервні фонди

Зміни показників за сценарієм, %
Песимістичний
Оптимістичний
Імовірнісний
-7,5 -13,9 -21,8 3,4
5,7
10,1
-10,3
-5,7
-5,3 -10,6 -16,5 3,7
6,9
10,2
-10,6
-5,8
-8,9 -16,6 -26
4
5,8
12
-9,7
-5,8
6,1
11,4 17,8 -4,1 -7,3 -13,1 10,9
7,3
-6,5 -10,8 19,5 4,3
7,9
10,8
-8,3
-4,6
-5

-9,3

-14,6

3,4

6

10,9

-11,2

-6,2

-5,8
-3,5
-8,1
-8

-10,8
6,5
-15
-16

-17
10,2
-23
-26

3,4
-1,6
5,5
4

6,9
-4,2
9,6
10,5

10,8
-4,7
17,3
12

-9
4,3
-18
-10

-6
2,4
-10
-5,6

Проаналізувавши результати імітаційних сценаріїв можна дійти певних
висновків щодо управлінських рішень. В умовах економічного сьогодення,
найоптимальнішою буде стратегія мінімізації витрат, з розвитком економічної
ситуації слід розглядати і будувати додаткові поглиблені сценарії підвищення
фінансової безпеки за актуальними показниками рівня безпеки.
Таким чином, удосконалення процесу управління фінансовою безпекою
банків здійснюють на базі побудованого комплексу сценаріїв за допомогою
інструментів когнітивного моделювання, що дозволяє сформувати альтернативні
сценарії фінансової безпеки банку та вибрати серед них оптимальний, для
подальшого економічно безпечного розвитку комерційного банку. Саме такий
підхід має знизити рівень невизначеності розвитку подій шляхом використання
експертних оцінок, сценарного прогнозування розвитку проблемної ситуації та
адекватного формування цільових орієнтирів.
1. Гарькина И. А. Когнитивное моделирование сложных слабоструктурированных
систем: пример реализации / Гарькина И. А., Данилов А. М., Королев Е. В. // Региональная
архитектура и строительство. – 2008. – № 2. – С. 16−21.
2. Кулинич А. А. Когнитивная система поддержки принятия решений «Канва» / А. А.
Кулинич // Программные продукты и системы. − 2002. − № 3. − С. 25−28.
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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
ІНСТРУМЕНТИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ШЛЯХУ
ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розглядаючи питання раціонального та ефективного використання територій
на шляху до сталого розвитку, особливо актуальним є застосування інструменту їх
управління: екологічної стандартизації та сертифікації. Згідно до Закону України
«Про стандартизацію», стандартизація – це діяльність, що полягає у встановленні
положень загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих
завдань з метою досягнення отриманого ступеня впорядкування у певній сфері,
результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг
їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню
науково-технічному співробітництву. Екологічна сертифікація – встановлення
відповідності нормативам і вимогам природоохоронного законодавства з обов’язковою видачею сертифіката відповідності.
Умовно стандарти цієї групи можна поділити на термінологічні, організаційні
і такі, що регламентують методи визначення якості ґрунтів.
Термінологічні стандарти: ДСТУ ISO 11074 -1:2004. Якість ґрунту. Словник
термінів. Частина 1. Забруднення та охорона ґрунтів; ДСТУ ISO 11074 -2:2004.
Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 2. Пробовідбирання; ДСТУ ISO 11074 4:2004. Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 4. Відновлення ґрунтів та
ділянок; ДСТУ 3980:2000. Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення.
Організаційні стандарти: ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; ГОСТ 17.5.3.06-85. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве
земляных работ; ДСТУ ISO 15176:2004. Характеристика вийнятих ґрунтів та
інших ґрунтових матеріалів, призначених для вторинного використання, тощо.
Як видно з вищезазначеного переліку у відповідній галузі відсутні нормативи
щодо узагальненої стандартизації землекористування у взаємоузгодженому розвитку
екологічної, економічної та соціальної складової. Екологічна стандартизація – це
встановлення єдиного та обов’язкового для всіх об’єктів даного рівня системи
управління екологічним норм та вимог. Можливим інструментом раціоналізації
рекреаційного землекористування у сфері екологічної стандартизації є впровадження рекреаційних паспортів відповідних територій.
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Рекреаційний паспорт визначається вченими [1, 2] як посвідчення певного
просторового об'єкту, що розкриває наявність, структуру, спеціалізацію, використання природних, природно-антропогенних, соціальних, біосоціальних рекреаційних
ресурсів в його межах; зведення кількісних і якісних показників і характеристик, що
розкривають рекреаційно-туристськy спеціалізацію певної територіальної одиниці.
Базуючись на дослідженнях вчених та існуючому стані рекреаційного землекористування, нами пропонується рекреаційна паспортизація місцевого, локального рівня, на рівні окремих рекреаційних ділянок певного функціонального
призначення, яка включатиме наступні підрозділи: загальна характеристика
суспільно-географічного положення земель; якісний та кількісний стан рекреаційно-ресурсного потенціалу; специфіка соціально-економічного стану території;
туристично-рекреаційна матеріально-технічна база; сучасний стан рекреації та
туризму; економічна збалансованість рекреаційної території; нормативно-правова
основа рекреаційної діяльності; нормативно-правова основа рекреаційної діяльності; інвестиційна привабливість території; перспективи розвитку туризму; план
природоохоронних заходів щодо вдосконалення рекреаційного землекористування.
Іншим можливим напрямком раціоналізації рекреаційного землекористування є впровадження сертифікації відповідних територій, що являє собою
процедуру підтвердження відповідності, в результаті якої незалежна від виробника
і споживача організація посвідчує в письмовій формі, що процес, продукція або
послуга (в даному випадку земельна ділянка) відповідає встановленим вимогам.
В Україні запроваджуються міжнародні стандарти у сфері охорони ґрунтів від
забруднення. На основі відповідного міжнародного стандарту прийнято
національний стандарт України ДСТУ ISO 11074-1:2004 «Якість ґрунту. Словник
термінів. Частина 1. Забруднення та охорона ґрунтів» [4].
Сертифікат земельних ділянок, як підтвердження якості продукції необхідний
перш за все на землях сільськогосподарського призначення, проте землі рекреаційного призначення неправомірно обходити без визначення ступеня забруднення
відповідно.
Тому, коли йде річ про землю як головного засобу та базису виробництва
продуктів та послуг, найвагоміше значення має її еколого-економічний стан, якісні
характеристики землекористування. В цьому порядку методологічно обґрунтованим і практично виправданим питання сталого розвитку необхідно розглядати
через призму її екологічного та економічного стану.
1. Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.02 / О.О. Бейдик; Київ. нац. ун-т
ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 36 с.
2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної
географії. – К.: "Палітра", 1997. – 130 с.
3. Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка природокористування:
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 322 с.
4. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник / А.М. Мірошниченко. – К.:
Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с.
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РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Соціальний захист населення на сучасному етапі відіграє важливу роль для
сучасного суспільства. В зв’язку з тим, що проблеми у вітчизняній економічній
сфері стали нарощуватися, потреба у соціальному захисті населення залишається
досить актуальним питанням.
Якщо звернутись до питання фінансового забезпечення соціального захисту,
то на перший погляд складається враження, що це задача держави, проте, це не
так. Суб’єктами системи соціального населення прийнято вважати: державу,
підприємства (установи, організації), індивіда (сім’ю), громадські об’єднання,
міжнародні організації [1, c. 88].
Як бачимо, підприємство як суб’єкт соціального захисту приймає активну
участь у його реалізації. Перш за все, воно забезпечує соціальний захист своїх
працівників. Способами реалізації соціального захисту є: соціальна політика
підприємства; соціальне партнерство; соціальна (корпоративна) відповідальність
бізнесу [2, c. 359 ].
Щодо першого способу реалізації соціального захисту, то воно відіграє
важливе значення та являється найпоширенішим у діяльності більшості підприємств. Підприємства (установи, організації) здійснюють формування фінансового
забезпечення системи соціального захисту населення, сплачуючи податкові
платежі до бюджетів, здійснюючи нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на фонд оплати праці та інших
доходів працівника, сплачуючи страхові внески від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
у вигляді певного відсотку від суми ЄСВ, який з 2014 року визначається
постановою Кабінету Міністрів України. А також за власний рахунок здійснюють
соціальні виплати – сплата допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві за
перші п’ять днів непрацездатності робітника.
Деякі підприємства, використовуючи корпоративне страхування, забезпечують
додатковий соціальний захист працівників – добровільне медичне страхування,
недержавне пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків та інші.
Соціальне партнерство як спосіб реалізації соціального захисту реалізується
через дві моделі: біпартизту та трипартизму.
Відповідно до першої моделі передбачається участь двох учасників: роботодавців та працівників. Чітко виражена вона у Сполучених Штатах Америки,
Канаді, Великобританії. Роботодавці як учасники соціального партнерства
виступають у формі об’єднань роботодавців, а робітники – у формі об’єднань у
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профспілки. Роль профспілок в Україні на сучасному етапі зводиться до
вирішення проблем оплати праці (заборгованість з виплати заробітної плати,
невідповідність заробітної плати до рівня соціальних стандартів). Дедалі частіше
профспілки відстоюють інтереси роботодавців, і в меншій мірі працівників, що є їх
головною задачею.
Друга модель соціального партнерства поширена в Франції, Німеччині,
Швеції, Австрії. Окрім працівників та роботодавців, в даній моделі активну участь
приймає держава. Так як формою реалізації соціального партнерства є колективні
договори та угоди, то держава виступає їх гарантом.
Соціальна відповідальність бізнесу передбачає участь підприємств у вирішенні питань соціального захисту, за винятком тих, що являються обов’язковими
для виконання відповідно до закону.
Соціальна відповідальність бізнесу для держави відіграє важливу роль у
фінансовому забезпеченні системи соціального захисту населення. Адже, в результаті того, що підприємства посилюють свою роль у вирішенні питань соціальної
сфери відбувається економія фінансових ресурсів держави для здійснення
соціального захисту (покращення охорони праці на підприємстві призводить до
скорочення витрат на охорону здоров’я, сплату матеріального забезпечення по
листам непрацездатності).
Підприємство активно приймає участь у реалізації соціальних програм та
вступає у партнерство з комерційними, громадськими організаціями, органами
влади. В залежності від учасників партнерства виділяють дві форми соціальної
відповідальності бізнесу: державно-приватне партнерство та міжсекторне партнерство.
Державно-приватне партнерство передбачає співпрацю між державою та
приватним бізнесом з метою забезпечення розвитку об’єктів соціальної сфери.
Держава для залучення приватного капіталу у реалізації важливих соціальних
проектів, що покладені в основу її функцій, надає право підприємствам на
використання певного ресурсу соціальної сфери. При цьому, з метою стимулу
підприємству надаються податкові пільги, дотації або деяка доля бюджетних
коштів для реалізації даного проекту. Світовий досвід свідчить, що найбільш
прогресивною формою державно-приватного партнерства є концесія.
Відповідно до Закону України „Про Концесії”, концесія – це надання з метою
задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи
органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній
та строковій основі юридичній або фізичній особі права на створення та/або
управління об'єкта концесії, за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань по
створенню та/або управлінню об'єктом концесії, майнової відповідальності та
можливого підприємницького ризику [3].
За результатами діяльності підприємств бюджет отримує концесійні платежі,
що також може відіграти неабияку роль у фінансовому забезпеченні системи
соціального захисту населення в Україні.
Міжсекторне партнерство реалізується за участю трьох учасників: держави,
бізнесу та громадськості. Громадські організації приймають активну участь у
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вирішенні питань соціального захисту населення. Вони формують фінансове
забезпечення системи соціального захисту населення за рахунок грантів, пожертв.
В результаті діяльності міжсекторного партнерства підприємство як його
учасник отримує певні вигоди, зокрема, допомогу від держави, маркетингові
переваги. Проте, найголовнішою вигодою є те, що за рахунок роботи таких
структур населення як об’єкт системи соціального захисту населення отримує ті
послуги, що за умови браку бюджетних ресурсів були неможливими.
Отже, підприємства (установи, організації) активно приймають участь у
забезпеченні соціального захисту населення. Це приносить їм як вигоди так і
шкоди, в результаті того, що деякі соціальні платежі становлять додаткове
фінансове навантаження на підприємство.
1. Мальований М.І. Ціль, функції, принципи та форми реалізації соціального захисту
населення як окремого суспільного інституту / М.І. Мальований // Економічний простір. –
2011. – №52/1. – С. 86-96.
2. Фоменко Г.Г. Формування соціальних витрат підприємств у процесі ромреалізації
соціального захисту працівників / Г.Г. Фоменко // Економіка промисловості. – 2012. – № 3-4. –
С. 356-360.
3. Про концесії. Закон України від 16.07.1999 зі змінами та доповненнями № 997-XI. –
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/99714/ed20120101.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В АПК УКРАЇНИ
На сучасному етапі реалізації аграрної та земельної реформи дедалі актуальнішим стає питання підвищення ефективності взаємодії сільськогосподарських та
переробних підприємств. Тому детального вивчення потребують також форми
інтегрованих формувань, які були б життєздатними за нинішніх умов та забезпечували високопродуктивну взаємодію виробників сільськогосподарських та переробних
підприємств. Тому можна зробити висновок, що важливим є визначення напрямів та
видів інтеграції агропромислового виробництва [1]. На сьогоднішній день основними
напрямки інтеграційних процесів в АПК являються:
1. Інтеграція – процес зближення і поступового об’єднання, розвитку стійких
взаємозв’язків між галузями і підприємствами агропромислового комплексу, які
зв’язані між собою технологічно й об’єктивно орієнтовані на поєднання їхніх
матеріальних інтересів у процесі виробництва і реалізації кінцевої продукції із
сільськогосподарської сировини [2].
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2. Корпоратизація – об’єднання (залучення) приватного капіталу взаємодоповнюючих підприємств на акціонерних засадах для спеціалізованого виробництва, переробки і збуту харчових продуктів на зовнішньому і внутрішньому
ринках та збільшення прибутку акціонерів [2].
3. Кооперація – система сільськогосподарських кооперативів, об’єднань,
створених з метою задоволення економічних потреб членів кооперативу [2].
4. Кластеризація – об’єднання змішаного капіталу взаємодоповнюючих підприємств, організацій і зв’язаних з ними за географічною й функціональною ознаками
органів державного управління, наукових закладів тощо для спільної діяльності на
певній території з виробництва конкурентоспроможної на внутрішньому і
зовнішньому ринках продукції та збільшення прибутків учасників кластера [2].
Пропонуємо зосередити свою увагу на коопераціях, зокрема на їхніх перспективах розвитку в АПК України. Отож, економічною суттю кооперації являється
протистояння комерційним посередницьким структурам; використання переваг
великомасштабного підприємства та доступ до інноваційних технологій;
отримання послуг за мінімальними цінами і участь у прибутках на всіх етапах
просування продукції; координація дій та розділ ризиків; доступ до ринків та
економія на трансакційних витратах.
У розвинених країнах кооперативи забезпечують до 50% обсягів виробництва
продукції харчової промисловості, комбікормів; через кооперативи постачається
значна частина паливно-мастильних матеріалів (у США – 44%, у Фінляндії – 40%);
реалізується товарної продукції аграрного сектора: у країнах ЄС – більше 60%, у
скандинавських країнах – 80%, у Японії та Китаї – 90%. Близько 2/3 сільськогосподарської продукції переробляється та/або реалізується кооперативними
асоціативними господарськими об’єднаннями в країнах [3].
Згідно із статистикою, представленою офіційним сайтом аграрного сектора
України, можна сказати, що ми маємо значні передумови розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. А саме, понад 300 тис. особистих
селянських господарств виробляють товарну продукцію, а близько 4,4 млн
господарств для власного споживання. Площа землекористування – 6,6 млн га, з
них для ведення товарного виробництва – 2,7 млн га, особистого селянського
господарства – 2,9 млн га. Утримують худобу та птицю – 3,4 млн домогосподарств;
налічується худоби – 2,8 млн голів, у т.ч. корів – майже 1,9 млн голів. В Україні 28
тисяч сільських населених пунктів. 16 тисяч підприємницьких структур. 43 тисячі
фермерських господарств. Кооперацією охоплено лише 0,5% населення [4]. Отож, як
бачимо перспективи розвитку АПК в Україні величезні, однак неефективне
використання ресурсів і потенціалу гальмують розвиток кооперативів.
Для покращення даної ситуації пропонуємо наступні напрями вирішення:
1. Законодавче забезпечення:
1.1. Внести зміни до Господарського кодексу України про визнання
правового статусу сільського господарського обслуговуючого кооперативу (СОК).
1.2. Правове закріплення неприбуткового статусу СОК (прийняти Закон України
„Про неприбуткові організації” та внести зміни до чинного податкового законодавства).
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1.3. Визначення напрямків та механізмів державної підтримки.
1.4. Розробити Національну концепцію використання кооперативної ідеї у
розвитку інфраструктури аграрного ринку.
2. Державна підтримка розвитку кооперативів:
2.1. Пільгове кредитування.
2.2. Компенсація вартості придбання обладнання та техніки.
2.3. Часткова компенсація вартості послуг по зберіганню сільськогосподарської
продукції.
2.4. Поширення дії програми державної підтримки галузей АПК на сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх членів, зокрема особисті селянські
господарства.
2.5. Надати Національній представницькій організації СОК рівні права з
асоціацією фермерів, українською аграрною конфедерацією та ін.
2.6. Створити на національному рівні Школу кооперативних лідерів (сезонне і
дистанційне навчання).
2.7. Забезпечити освіту та стажування за кордоном вітчизняних експертів з
кооперативного розвитку.
2.8. Створити державний реєстр СОК і посилити контроль за їхньою діяльністю.
3. Активізація діяльності місцевих органів виконавчої влади та Національної
представницької організації СОК:
3.1.Створити державний центр СОК.
3.2. Інформаційно-просвітницька діяльність для поширення інформації.
3.3. Прийняття місцевих програм розвитку кооперації.
3.4. Допомога у створенні кооперативів та формуванні їх матеріально-технічної
бази.
3.5. Звітність відповідальних за розвиток кооперації перед Національною
представницькою організацією СОК.
3.6. Створити регіональні центри кооперативного розвитку у взаємодії з
дорадчими службами для освіти і допомоги членам та потенційним членам
кооперативів.
3.7. Підготовка кадрів у вишах для роботи в кооперативах.
1. Кондратюк А.П «Методичні засади здійснення процесів інтеграції агропромислового виробництва» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ metodicheskieprintsipy- osuschestvleniya-protsessov-integratsii-agropromyshlennogo-proizvodstva.
2. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 № 469/97-ВР.
3. Артеменко І.А. «Роль кооперації в розвитку соціального партнерства у країнах
Європейського Союзу та в Україні»/[Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/artemenkoI1.htm.
4. Офіційний сайт аграрного сектору України / [Електронний ресурс].- Режим
доступу: http://agroua.net.
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ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ
ПІДТРИМАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Поняття “продовольча безпека” виникло у середині 70-х років, коли почалося
активне обговорення проблеми голоду, як наслідків глобальної продовольчої
кризи. І не зважаючи на активну діяльність у сфері її забезпечення міжнародних
організацій, основні завдання у сфері продовольчої безпеки покладається на
державу, зокрема обов’язок забезпечення населення продуктами харчування у
необхідній кількості, асортименті та відповідної якості, стабільне постачання
переробній промисловості сировини, а також досягнення незалежності від імпорту
сировини та готових харчових продуктів. Реалізація даних обов’язків повинна
починатися із визначення масштабів та характеру необхідного втручання у
забезпечення продовольчої безпеки. Спираючись на основні принципи досягнення
державами продовольчої безпеки, запропоновані Організацією з продовольства та
сільського господарства ООН (ФАО), можна дійти до висновку, що інформація є
найважливішим компонентом ефективного вирішення проблем продовольчої
безпеки. Джерелом отримання даної інформації можна вважати міжнародні
маркетингові дослідження, які покликані оцінити не лише обсяги виробництва та
споживання продукції у кожній із країн світу, але і проаналізувати експортні та
імпортні потоки, рівень цін та систему ринкових важелів. Особливої складності
дані дослідження набувають через великі масиви інформації.
Важливість міжнародних маркетингових досліджень залишається однаковою,
не зважаючи на те, який підхід до забезпечення продовольчої безпеки використовується державою. Виділяється три основних підходи до забезпечення продовольчої безпеки: експортоорієнтований, протекціоністський та проміжний [1].
Від того, до внутрішнього, чи до зовнішнього ринку спрямована аграрна політика
держави, а також від обсягів державної підтримки сільського господарства
залежить те, якого підходу дотримується держава у забезпеченні продовольчої
безпеки. Дотримуючись протекціоністського підходу країна забезпечує певний рівень
розвитку АПК шляхом досить високого рівня субсидування виробників, регулювання
внутрішнього ринку продовольства засобами цінової політики, регулювання та
контролю за імпортом. Найпоширенішим, зрозуміло, є проміжний підхід, що поєднує
риси протекціоністського та експортоорієнтованого, і використання якого залежить
від постійно змінюваних обставин, серед яких можна назвати і зміни показників
урожайності по роках, несприятливі погодно-кліматичні умови, зміни кон’юнктури
внутрішнього та зовнішнього ринків тощо. Тобто, можна зробити висновки, що не
зважаючи на загальну концепцію продовольчої безпеки, прийняту державою, міжнародні маркетингові дослідження мають вагоме значення у формуванні інформаційного базису, варіюється лише перелік показників.
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Значне коло необхідної для прийняття рішень щодо продовольчої безпеки,
інформації, висока вартість проведення таких досліджень, технічні труднощі у
зборі та обробці інформації можуть спричинити її нерелевантність, недостатню
точність та надійність. Тому, очевидним стає необхідність дотримання високих
стандартів якості міжнародних маркетингових досліджень.
1. Плугов А. Г. Мировой опыт обеспечения продовольственной безопасности и его
использование в России : диссертация на получение ученой степени кандидата
экономических наук : 08.00.14 / Плугов Алексей Геннадиевич. – Москва, 2010. – 218 с.
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ДЕФОРМАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК
РУЙНАЦІЇ ДОВІРИ В СУСПІЛЬСТВІ
Серед багатьох соціально-економічних проблем, що стоять перед українською
нацією, актуальності набирає проблема довіри в суспільстві та нарощування
соціального капіталу. Останнім часом спостерігається злам цінностей, розшарування
суспільства по соціальним, культурним, матеріальним критеріям, посилюється
недовіра до владних структур і фінансово-кредитної системи. Соціально-економічна
трансформація, що відбувається в Україні, потребує коригування і соціальної
спрямованості. Базою для нарощування соціального капіталу як джерела довіри у
суспільства має стати посилення ролі соціальної відповідальності бізнесу і державних
структур до виплати заробітної плати як основного джерела існування найманого
працівника.
Питаннями взаємозв’язку соціально-трудових відносин і соціального капіталу
займаються вітчизняні і зарубіжні вчені – Е. Лібанова, М. Горожанкіна, О. Грішнова,
О. Попович, М. Семикіна, Р. Патнем, П. Бурдьє, Дж. Коулман, Ф. Фукуяма, Р. Роуз,
Е. Глесер, Т. Натхов, С. Клімов та інші. Проте не зважаючи на численні роботи в цій
сфері, не достатньо розкриті проблеми взаємозв’язку оплати праці найманих
працівників і нарощування соціального капіталу в суспільстві.
Становленню і зміцненню соціального капіталу суспільства передує
забезпечення базових умов життя кожної людини і її сім’ї. Основним джерелом
доходів в Україні залишається заробітна плата. Проте статистичні данні свідчать
про те, що в Україні значна кількість населення знаходиться за межею бідності.
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму складали у 2010 р. – 3,9 млн. осіб
(8,8 % до загальної чисельності населення), 2011 р. – 3,4 млн. осіб (7,8 %), 2012 р.
– 4,0 млн. осіб (9,1 %), 2013 р. – 3,7 млн. осіб (8,4 % до загальної чисельності
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населення) [1]. Тобто, за офіційними даними майже десята частина населення не має
доходів, які б забезпечували можливість існування особи та її сім’ї. Дохід не
забезпечує базової відтворювальної функції для людини. Про стимулювання роботи,
мотивацію до творчої активності мова не йде. Як справедливо підкреслює М. Семикіна, «заробітна плата втратила відтворювальну, мотиваційну, стимулюючу та інші
властиві їй функції, знецінюючи трудові орієнтації на зростання продуктивності
праці, підвищення конкурентоспроможності робочої сили» [2, с. 120]. Також в
Україні спостерігається суттєвий розрив в доходах. Він сприяє соціальному розриву,
відбувається поляризація суспільства і за таких умов спостерігається деформація і
руйнування соціального капіталу. Адже, соціальний капітал суспільства передбачає нарощування довіри, взаємну підтримку в суспільстві, активізацію соціальної
складової, участь у благодійних організаціях, добровільних громадських об’єднаннях, політичних партіях.
Соціальний капітал за визначенням Світового банку є «сукупністю установ,
відносин та норм, які формують якість і кількість соціальних зв’язків у суспільстві. Соціальний капітал є не просто сумою всіх інститутів, які є в суспільстві, а
«клеєм», що скріплює їх разом» [3]. Відсутність міцного соціального «клею»
суспільства призводить до руйнування зв’язків, появи негативних соціальних рис.
Складна ситуація із зубожінням населення, що протягом років спостерігається в Україні, суттєво погіршується і в 2014 році. Про таку тенденцію свідчать
показники зростання заборгованості із заробітної плати. Станом на 1 січня 2015 р.
заборгованість складала 2,436 млрд. грн.[4]. На основі даних Держкомстату
України автором складено гістограму заборгованості із зарплати (рис. 1).

Заборгованість із виплати
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Рис. 1. Динаміка сум заборгованості із виплати заробітної плати
в Україні станом на 1 січня 2010 – 2015 рр. [4]

Крім рівня заборгованості із заробітної плати, суттєвим показником рівня
життя є показник реальної заробітної плати. Якщо номінальна заробітна плата за
показниками Держкомстату України має тенденцію до зростання, то реальна
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заробітна плата у 2014 р. показала різке падіння (рис.2) і тенденція зниження
продовжується у 2015 р.
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Середньомісячна зарплата в Україні, грн.
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Рис. 2. Середньомісячна заробітна плата та темпи зростання номінальної і реальної
заробітної плати в Україні в 2010-2014 рр. (без урахування АР Крим та м. Севастополь)
[5, 6] – складено автором

Макроекономічна ситуація у суспільстві відображається і на мезо- та мікрорівні взаємовідносин. Страждають і соціально-трудові відносини в колективах,
недовіра і демотивація породжують зниження продуктивності праці, ефективності
прийняття рішень. Науковець-економіст М. Семикіна наголошує, що «чинниками
зниження ефективності мотивації праці слугують: соціально несправедлива
заробітна плата; диференціація в доходах; заборгованість з виплат заробітної
плати; незадовільні умови праці; вимушена неповна зайнятість; вивільнення
працівників; безробіття; слабкий соціальний захист; відчуження працівників від
процесу управління; порушення та ігнорування умов колективних трудових угод
(договорів) роботодавцями, недостатня увага до актуальних потреб найманих
працівників; тотальне зростання недовіри до роботодавців, керівників
підприємств, лідерів профспілок та ін.» [2, с. 120]. Руйнування зв’язків також
відображається і на сім’ї як основному джерелі соціалізації особистості.
Оплата праці не єдине джерело нарощування довіри в суспільстві, не єдиний
стимул до праці. І зараз не йде мова про «гідне життя» або про підвищення рівня
суспільних благ в країні. Мова йде про просте відтворення життєдіяльності
людини, про забезпечення власного життя їжею і житлом. Невиплати заробітної
плати призводять до структурних криз, до страйків, що погіршує або зупиняє
роботу підприємств і цілих галузей економіки. Втрачається продуктивний
(фізичний і інтелектуальний) потенціал країни, здатність до навчання і вдосконалення трудової діяльності, прагнення до підвищення кваліфікації і бажання
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працювати. Не відповідність оплати праці із рівнем задоволення потреб людини
призводить до руйнування системи стимулювання. Низька оплата праці на рівні
менше за прожитковий мінімум, крім економічних наслідків призводить і до
негативних соціальних, а саме алкоголізм, наркоманія, руйнування сімей, криміналізація суспільства тощо. Відбувається нарощування негативного соціального
капіталу суспільства.
На тлі таких показників із відшкодування праці в Україні, пропонуємо:
• посилити роботу механізмів по економічній відповідальності роботодавців
за невиплату заробітної плати;
• вдосконалити систему оцінки робіт різних кваліфікаційних рівнів;
• наголосити на соціальній відповідальності роботодавців за наслідки
руйнування трудового потенціалу країни;
• налагодити соціальний діалог між роботодавцями і найманими
працівниками, роботодавцями і державою.
1. Диференціація життєвого рівня населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Семикіна М. Мотивація праці: нова парадигма в умовах конкурентного середовища
[Стаття] / М.В. Семикіна // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і
управління. – 2011. – №2. – С. 118 – 126.
3. What is Social Capital? – Режим доступа: http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,contentMDK:2
0185164~menuPK:418217~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html. – Название с
экрана.
4. Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dsz_u_U.html.
5. Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 1995-2014 роках (у
розрахунку на одного штатного працівника) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpR_u2005.html.
6. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/tznr/tznr_u/tznr_u_bez.htm.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Процес господарювання заняття власною вправою відомий з давніх-давен.
Ведення бізнесу завжди супроводжувалось специфічними поведінковими
формами. Існували часи, коли люди, ще не знаючи грошей, обмінювались
товарами в залежності від необхідної їм кількості. І цей процес був чесним,
рівноправним. Поступово настали часи, коли одним людям закортіло мати
надлишок речей. Тоді і настала епоха обміну та торгівлі, коли кожній стороні
кортить реалізувати свій товар за якомога вищою ціною. За допомогою чітко
вистроєної системи компромісів і по сьогоднішній день відбувається
компромісний обмін товарами та послугами. Назвемо цей процес культурною
економікою або культурним веденням бізнесу, коли продавець встановлює
гранично максимальну ціну для покупця, а покупець в свою чергу пропонує
гранично мінімальну ціну для продавця. При рівних значеннях цих двох цін і
відбувається процес купівлі-продажу. При цьому всі операції між
товаровиробником та споживачем відбуваються в межах правового поля,
моральних та етичних норм, прийнятих у локальному соціумі.
За всі інших рівних умов ведення бізнесу в умовах культурної економіки є
стабільним. Немає надприбутків, оскільки завжди встановлюється справедлива
ціна на товари. Але, при цьому, вкрай рідко зустрічаються випадки банкрутства
підприємств, оскільки на ринку відсутнє класичне поняття конкуренції, і на кожен
товар є попит. Той товар, на який попиту немає, просто не виготовляється.
Таке теоретичне представлення змодельованої ситуації показує ідеальний
ринок культурної економіки. Проте, в реальному житті умови досить далекі від
ідеальних. Бізнес ведеться в більшості випадків поза межами економічної
культури. Велика кількість підприємців намагаються якщо не обдурити один
одного, то хоча б залишитись у максимально можливій виграшній ситуації. При
цьому решта інтересів, як то репутація, відношення до партнерів, персоналу,
турбота про навколишнє середовище, відходять на задній план.
Ситуація, яка склалась на сьогоднішній день на ринках країни, а особливо на
ринку продукції сільського господарства свідчить про низький рівень культурного
ведення бізнесу. Свідченнями цього процесу є перш за все низькі закупівельні
ціни на сільськогосподарську сировину, оплата праці на в межах розміру
мінімальної зарплати, неналежне поводження з природними ресурсами. Останнє
можна побачити неозброєним оком навесні та влітку, коли видно, що велика
кількість родючих земель засіяно ріпаком та кормовими культурами, які є
енергоємними по відношенню до землі. Після їх вирощування площам необхідно
давати деякий час для відновлення, чого в останні два десятиліття не проводилося.
Приклади з несправедливим ставленням до трудового персоналу, до їх заробітної
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плати також велика кількість. Достатньо порівняти офіційні статистичні дані,
наведені Державним комітетом статистики України.
При створенні моделі культурної економіки введемо поняття „поля”
культурної економіки. Це „поле” являє собою середовище, сукупність процесів, за
комплексної реалізації яки можливе існування культурної економіки. Для
виявлення існування „поля”, тобто сукупності чинників, необхідних для створення
„поля” культурної економіки зобразимо їх графічну інтерпретацію.

Рис. 1. „Поле” культурної економіки

Формалізовано це виглядає так:
( F1 ∩ F2 ... ∩ Fn ) = p

(1)

де F1 , F2 ..., Fn – чинники „поля” культурної економіки.
Якщо один або декілька чинників не виконуються, то „поле” стає нестійким.
Цю нестабільність можна записати у такому вигляді:
( F1 ∩ F2 ,..., Fn −k ,...Fn −k + j ∩ ... ∩ Fn ) =

p
j

(2)

За умов (1) стають реальними наступні умови: собівартість виробництва та
ціна реалізації приймають оптимальне значення; попит стає майже рівним
пропозиції; у суспільстві стане переважати середній клас, в той час як кількість
багатого та бідного населення є мінімальним.
В економічному полі культура для підприємства стає ресурсом. Але ресурсом
неявним, тобто таким, що має опосередкований вплив на результат діяльності фірми.
До неявних або прихованих ресурсів таж віднесемо ділову репутацію підприємства,
політичну та громадянську позицію керівництва, потенціал розвитку.
На культуру ведення бізнесу спричиняє вплив ряд чинників, які можна поділити на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносяться: ставлення керівництва до персоналу, внутрішні переконання працівників, своєчасність оплати праці,
справедливе оцінювання кожного працівника згідно його трудових можливостей,
турбота власників та керівництва про розвиток підприємства. До зовнішніх чинників належать доступність та рівень освіти, рівень життя населення, лояльність
податкової політики, суспільна мораль.
Розглядаючи культуру як ресурс слід розуміти, що ресурс – це кількісна міра
виконання будь-якої діяльності або умови, що дозволяють прийти до бажаного
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результату за допомогою певної кількості ітерацій. Тому для того, щоб виміряти
рівень розвитку культури на підприємстві, необхідно виконати рейтингове
групування показників, які формують цей вид ресурсів.
Аналіз культури управління ресурсами підприємства та ведення бізнесу
дозволить потенційним інвесторам ще на попередньому етапі дослідження підприємств виокремити ті, на які варто звернути свою увагу. Можливі ситуації,
коли, обране за даними аналізу, підприємство матиме менший потенціал розвитку,
але більший коефіцієнт економічної культури. Тоді інвестору доречно буде віддати перевагу у наданні інвестиційних ресурсів саме цьому підприємству, оскільки в
майбутньому його потенціал зростатиме, порівняно з іншими підприємствами
завдяки чинникам, вказаним вище.
1. Hutter M., (1996), The Impact of Cultural Economics on Economic Theory, Journal of
Cultural Economics, Vol. 20, No. 4 (1996), pp. 263-268.
2. Rushton M., (1999), Methodological Individualism and Cultural Economics, Journal of
Cultural Economics, Vol. 23, No. 3 (August 1999), pp. 137-147.
3. Towse R., (2005), Alan Peacock and Cultural Economics, The Economic Journal, Vol. 115,
No. 504, Features (Jun., 2005), pp. F262-F276.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Фундаментальним чинником будь-якого інноваційного процесу є людський
фактор. Основним фактором є якість людського капіталу, що пов'язана з інноваційною діяльністю та іншими факторами, як технології і капітал, що також впливають на
інноваційний процес та безпосередньо корелюють з людським фактором. Тому
розвиток людського капіталу на всіх рівнях і у всіх секторах суспільства може мати
вирішальне значення для створення фундаменту для інновацій.
Науково-методологічне обґрунтування теорій людського розвитку знайшли
відображення у працях Е. Лібанової, О. Грішнової, В. Куценко, О. Стефанішин,
Л. Семів, В. Близнюк та ін.
В працях О. Амоші, В. Гейця, Л. Антонюк, А. Поручника, Л. Федулової й інших
вчених знайшли розвиток теоретичні питання інноваційної економіки [4, с. 320].
Проблеми розвитку інновацій, технологій, а також впливу на них
міжнародних інвестиційних потоків досліджували такі відомі зарубіжні й вітчизняні вчені як, як А. Акаєв, Є. Ігнатова, Г. Менш, Дж. Модельські, Р. Омельченко,
К. Перес, Дж. Ріфкін, М. Хіроока, Й. Шумпетер [5, с. 74] та ін.
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У сучасному світі інновації є предметом великого значення, оскільки стимулюють стійке зростання у високо конкурентному ринковому середовищі. Інновації
відіграють важливу роль в збільшення добробуту людини.
Визнаючи ключову роль інновацій у рамках дослідження та порівняння
інноваційної активності країн і галузей національних економік у загальному
інноваційному розвитку, Міжнародна школа бізнесу INSEAD з 2007 р. щорічно
аналізує стан національних економік країн світу з оцінкою їх стану за глобальним
інноваційним індексом (GII – The Global Innovation Index). Формування інноваційної економіки потребує значних фінансових ресурсів, тому переваги від
застосування інноваційної моделі отримали, перш за все, багаті країни [2, с. 142].
Глобальний індекс інновацій спирається на два субіндекси: індекс входу інновацій
(передумов) та індекс виходу інновацій (їх результатів). При обчисленні індексу
входу інновацій враховують такі елементи національних економік, які дозволяють
здійснювати інноваційну діяльність. Індекс виходу інновацій передбачає наукові
та творчі результати [3].
Основною рушійною силою інноваційних змін в економіці завжди була
національна фінансова система. Для забезпечення стабільних надходжень капіталу
в економіку галузей країни необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат,
належне нормативно-правове поле з метою недопущення негативних ефектів від
інвестиційних потоків [5, с. 84]. Фінанси є динамічним чинником, що відображає
рух грошей, процеси мобілізації, розміщення й інвестування відповідних ресурсів,
формування доходів і здійснення витрат. Відображаючи абстрактний рух вартості
при розподілі й перерозподілі ВВП для розширеного відтворення виробництва,
фінанси являють собою сукупність взаємопов’язаних елементів, котрі доповнюють
один одного, тому зміна хоча б одного елемента або його складової спричиняє
перетворення всієї системи, що істотно впливає на вектори економічного розвитку
країни [1, с. 45].
1. Кириленко О.П. Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку /
О.П. Кириленко, О.І. Тулай // Фінанси України. – 2014. – №10 (227). – С. 42 – 54.
2. Князевич А. Глобальний інноваційний індекс – оцінка інноваційного потенціалу
України / А. Князевич // Вісник ТНЕУ. – 2013. – №2. – С. 142 – 148.
3. Лігоненко Л. Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах /
Л. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. – 2012. – №3. – С. 5 – 22.
4. Стежко Н.В. Домінантні чинники впливу людського розвитку на інноваційні процеси /
Н.В. Стежко, Білоусова А.О. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та
інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 2. Т.1. – С. 319 – 327.
5. Циганов С.А. Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в
умовах циклічних змін економіки / С.А. Циганов, Н.М. Процун // Фінанси України. – 2014. –
№10 (227). – С. 73 – 86.
6. Україна: перспективи розвитку (Консенсус-прогноз). – 2014. – Вип. 35. – 27 с.
7. Global Risks 2015, 10th Editionis published by the World Economic Forum within the
framework of The Global Competitiveness and Benchmarking Network.
8. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: The
Human Factor In innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
В умовах сьогоднішньої цивілізації людина має все, що їй необхідно для
комфортного життя. Стрімкий розвиток технологій та науки сприяє полегшенню
побутових умов в повсякденному суспільному житті. Проживаючи у містахмегаполісах людство все більше віддаляється від природи. Наслідками цього є
відчуття самотності, ізольованості від зовнішнього світу, навантаження на нервову
систему. Одним із шляхів вирішення даної проблеми, інструментом відновлення
фізичних і моральних сил є екологічним туризм.
Дослідженню сутності терміну «екологічний туризм» та виокремлення відмінних його ознак присвячено праці багатьох сучасних науковців. Термін
«екотуризм» вперше використав Т. Міллер, який вважає, що «екотуризм – це
життєздатний туризм, чутливий до навколишнього середовища, що включає
вивчення природного і культурного навколишнього середовища і має на меті
поліпшення стану в цьому середовищі». М.Б. Біржаков вважає, що екологічний
туризм визначається як строго спеціалізований вид дозвілля з яскраво вираженими
науково-пізнавальними цілями. Він стверджує, що це один із видів природного
туризму, що об’єднує людей, які подорожують з науково-пізнавальною метою.
В.П. Кекушев, В.П. Сергєєв, В.Б. Степаницький трактують поняття «екотуризм»
як туризм з екологічно значимим наповненням, специфічну форму діяльності
людей, які у спілкуванні з природою вибудовують свої відносини з нею на основі
взаємної вигоди, щоб людина отримала від такого спілкування певний фізичний,
інтелектуальний та емоційний запас міцності і природа при цьому не постраждала
[1, с. 8–9]. Під екологічним туризмом також розуміють відповідальну стосовно
довкілля подорож до заповідних природних територій із метою споглядання
ландшафтів чи виявлення їх окремих компонентів, милування ними, а також
ознайомлення із сучасними та історичними культурними пам’ятками, що зустрічаються під час подорожі; вид активного відпочинку, де поряд із культурно-духовними, науково – пізнавальними і спортивно – оздоровчими функціями акцентується увага на зв’язках між природним та соціальним середовищем, наслідках
антропогенного впливу, набуваються навички гармонійних стосунків між
людиною та природою, формується ресурсозберігаючий стереотип поведінки на
рівні особистості; будь-яку туристичну подорож, яка ґрунтується на використанні
природних територій [2].
Практичний досвід реалізації екологічного туризму свідчить про те, що найбільше він приваблює тих, хто займається захистом довкілля. Волонтери,
турбуючись про екологію, здійснюють навчальні програми, що допомагають
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зменшити вплив людини та цивілізації на нашу планету. Даний вид туризму є
популярним серед молоді, особливо студентів, які прагнуть отримати нові
враження. У зв’язку із потребою людства звільнити свою нервову систему від
буденного напруження та бажання спілкуватись із природою, в якості ефективного
способу лікування від стресів та пізнання самого себе все більше туристів
цікавляться відвіданнями місць незайманої природи.
Основними завданням екологічного туризму є:
− вивчення природи, отримання нових знань про природу;
− ознайомлення з новими культурами (звичаями та цінностями людей, що
живуть у постійному взаємозв’язку з природою);
− збереження екології (відвідання недоторканих цивілізацією місцин, не
змінюючи її).
Екотуризм передбачає відпочинок в екологічно чистих регіонах. В Україні є
безліч таких регіонів, що робить країну екологічно привабливою для прихільників
екологічного туризму. Даний вид туризму в Україні почав розвиватись відносно
недавно. Про стрімкий його розвиток свідчить безліч розроблених турів та
створення громадської ініціативи, що присвячує свою діяльність екологічному
туризму –- Української асоціації активного та екологічного туризму. Метою даної
організації є популяризація туризму в Україні через [3]:
− пропаганду активного та здорового способу життя;
− збільшення масовості активного та екологічного туризму;
− створення та проведення постійної інформаційно-рекламної кампанії;
− підвищення якості надання послуг та рівня безпеки туристів;
− фінансове та матеріально-технічне забезпечення туристичної галузі;
− раціональне використання природних та історико-культурних туристичних
ресурсів;
− стійкий розвиток туристичних територій та об’єктів, місцевих громад;
− підвищення конкурентоспроможності українського ринку пригодницького
та екологічного туризму.
Україна багата на різноманітні туристичні ресурси. Так загальна площа
лісового фонду становить 10 млн. га, а це 15 % всієї території країни. Відомим є
факт, що перебування у сосновому чи хвойному лісі покращує стан кровоносної,
дихальної та імунної системи організму люди, а також має заспокійливий дію на
нервову систему. Найчастіше вітчизняні туроператори організовують екологічні
тури в Карпати, де чистота повітря та недоторканність природи дозволяє очистити
думки, а мінеральні води – оздоровити тіло. Також популярними є екотури в
Поділля – один з найекзотичніших регіонів України багатий на водні ресурси.
Одним з недоліків екологічного туризму в Україні висока вартість відповідних турів. Ціноутворення екотурів базується на маніпуляціях зі словом «еко» та
безпідставним підвищенням кінцевої ціни такого туру.
Специфічною рисою екологічних турів в Україні є поєднання дикої природи
та з одночасним забезпеченням комфортних побутових умов. Тобто тури
складають таким чином, що туриста забезпечено номером в готелі та всім
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необхідним. Ці тури мають більшу схожість до традиційних турів. Одним з
напрямків розвитку екологічного туризму в Україні є розроблення турів, що
включатимуть повну відмову від комфортного щоденного життя та глибоке
пізнання автентичної природи.
Основа концепції екологічного туризму повинна стати невід’ємною
складовою всіх інших видів туризму. Усвідомлення людством дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища є запорукою сталого розвитку
України в цілому. Важливим аргументом на користь розвитку вітчизняного
екологічного туризму в умовах кризи є також те, що він сприяє достатньо
швидкому обігу коштів в економіці, в той самий час як показник доходів від нього
на пряму не залежить від рівня економічного розвитку країни.
1. Дмитрук О. Ю. Екотуризм: Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук, С.В.Дмитрук –
К.: Альтерпрес, 2009. – 358 с.
2. Смаль І.В. Георгафія туризму та рекреація: Словник – довідник / І.В. Смаль. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 208 с.
3. Офіційний сайт Української Асоціації активного та екологічного туризму
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uaeta.org/ua.

Долошицький М.Ю.
студент групи ОА-21
Національний університет "Львівська політехніка"
Науковий керівник: асистент Бондаренко Ю.Г.
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Протягом тривалого часу в Україні накопичувались проблеми екологічного
характеру, в результаті чого склалася нераціональна система природокористування. Вона є наслідком, з одного боку, структурних деформацій господарства,
домінування природомістких галузей промисловості, ресурсо- та енергомістких
технологій, сировинної орієнтації експорту, а з іншого – недосконалості ринкового
механізму формування безпечного довкілля.
Описану вище проблему розглянуто в працях таких авторів як: Буркинський
Б.В., Ковальова Н.Г., Донський Н.П., Донська С.А., Герасимов І.П., Поповкін В.А.,
Калитенко А.П., Розинка В.О.,Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С.,
Коваль Я.В.
Після розпаду СРСР Україна отримала у спадок величезну кількість заводів,
фабрик, підприємств та інших організацій, які працювали на розвиток тодішньої
радянської економіки і перебували у зв'язку з іншими підприємствами союзу.
Теоретично наша держава отримала величезні можливості і потенціал для
розвитку, проте в дійсності вона ним не скористалась. Величезні комплекси, які
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були успадковані, орієнтувалися на державні замовлення, які відповідно зникли,
значна взаємозв'язаність між заводами радянського союзу позбавляла наші
підприємства самостійності, тобто вони були залежними від структурних одиниць
інших країн, тому вони не могли самостійно розвиватись.
Також за попередніх часів не достатньо зверталась увага на екологічний аспект
розвитку підприємств, панувало гасло "Виконати – перевиконати план", тому все, що
в кінцевому результаті ми отримали – це великі, але ресурсномісткі та енергомісткі
виробництва. Україна вже на той час стикнулася з питанням необхідності вирішення
питання розвитку підприємства з меншою шкодою для екології. Якщо переглянути
список промисловості, яку ми отримали, то це важка промисловість (металургія,
машинобудування, літакобудування), добувна промисловість, деревообробна
промисловість, хімічна промисловість, енергетичний та аграрний сектори. Якщо
оцінювати всю цю промисловість з боку шкоди для екології, то можемо сказати що:
– забруднюються земельні ресурси (ліси, поля, грунти);
– забруднюються водні ресурси (річки, озера, моря);
– відбуваються величезні викиди шкідливих газів, пилу та інших хімічних
речовин в повітря;
– відбувається знищення лісів;
– значне радіаційне забруднення, внаслідок аварії на ЧАЕС.
Перелічені екологічні проблеми завдали і завдають значної шкоди економіці
України. Це проявляється в необхідності очистки водойм, необхідності відновлення втрачених лісів, втраті великої кількості родючих грунтів, що в свою чергу,
знижує кількість та якість урожаю. Загрозливе погіршення екологічної ситуації в
містах спричиняє погіршення якості трудових ресурсів (погіршення здоров'я людей, втрата працездатності, часті захворювання і т. д.)
Для суттєвої зміни екологічної ситуації в Україні, необхідно перетворити
економіку в екологічно орієнтовану. Наступним кроком повинно стати покращення охорони навколишнього середовища, а також оптимізація використання
природних ресурсів за рахунок новітніх технологій та обладнання. Для того, щоб
вирішити наявні екологічні проблеми та вийти на стійкий тип розвитку необхідне
загальне покращення економічного становища держави та ефективна макро- та
міркоекономічна політика.
На даний момент найбільшого значення набуває питання створення державою,
за допомогою ефективних економічних інструментів та регуляторів, сприятливого
клімату для розвитку екологічно орієнтованого бізнесу. Аналізуючи економіку
України, можна виокремити такі важливі напрями економічних перетворень [1]:
– структурна екологічно орієнтована перебудова промисловості;
– розробка та введення сучасного екологічного законодавства з відповідними
нормами, тарифами та штрафами;
– зміна інвестиційної політики в напряму "екологічної модернізації";
– удосконалення механізмів приватизації державних підприємств;
– реформа прав власності на ресурси;
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– демонополізація у деяких сферах економіки;
– розробка екологічно не суперечних систем податків, кредитів, субсидій,
дотацій, субвенцій та ін.
– створення умов для екологічно-орієнтованого інноваційного розвитку
підприємств
Отож, вищезазначені механізми та реформи неодмінно в тій чи іншій мірі
впливають на розвиток бізнесу, пов’язаного з екологічною діяльністю.
Першочерговими завданнями для проведення вищенаведених перетворень є [2]:
– підвищення рівня завантаженості ще наявних потужностей і рівня їх
екологічної безпеки;
– відновлення необхідних масштабів інвестиційної діяльності;
– формування цінових механізмів перерозподілу нагромаджених ресурсів
між добувними і переробними підприємствами;
– забезпечення стійких темпів економічного зростання на базі нового
відтворювального механізму;
– формування збалансованої системи природокористування й адекватна
структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація
технологій у промисловості, енергетиці, сільському господарстві, транспорті;
– завершення формування економічного механізму природокористування, що
має забезпечити збільшення обсягів надходжень до державного і місцевих
бюджетів та зборів за спеціальне використання природних ресурсів;
– вдосконалення існуючої системи стягнення та цільового використання
платежів за забруднення довкілля, реформування існуючої системи екологічних фондів
Таким чином, ми можемо стверджувати, що в Україні на даний момент сформувалась не екологічно орієнтована економіка. Через це наша держава стикнулася
з рядом проблем, які необхідно вирішувати в найближчому майбутньому, оскільки
вони, в кінцевому результаті, будуть мати фатальні наслідки для суспільства в
цілому.
Невиправдане використання ресурсів, концентрація промислового виробництва та його застаріла технологія, жахливе ставлення людини до природи
роблять неможливим сталий розвиток в нашій державі.
1. Генсирук С.А. Эколого-экономические аспекты природопользования / С.А. Генсирук,
М.С. Нижник, В.С .Мищенко // Видавництво "Наукова думка". – Київ, 1982. – 175 с.
2. Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України /
Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко, Я.В. Коваль, О.С. Новоротов,
М.М. Паламарчук // РВПС України. – Київ, 1999. – 716 с.
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ДЕРЖАВНО-ПУБЛІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГІДНОЇ ПРАЦІ
У науковій літературі моніторинг визначається як «постійне спостереження
за будь яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату
або припущенням» [2]. Моніторинг трактують і як систематичне збирання та
обробку інформації, що може бути використана для покращення процесу
прийняття рішень, а також для інформування громадськості, та як інструмент
зворотного зв’язку з метою здійснення проектів, оцінки програм чи вироблення
політики [1]. Моніторинг є комплексним методом пізнавальної і предметнопрактичної діяльності, спрямований на безперервне спостереження за станом
об’єктів соціального середовища за заздалегідь заданими параметрами з метою
аналізу стану середовища і його контролю, що дозволяє здійснювати ефективне
прогнозування й вироблення оптимальних управлінських рішень.
Для розробки методики державного-публічного моніторингу важливе
значення має не тільки ґрунтовне визначення його соціально-економічної сутності,
а й дослідження можливих видів моніторингу, яке дозволить чіткіше
сформулювати його мету та завдання. Узагальнюючи існуючі підходи до
класифікації, можна визначити такі види моніторингу (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація видів моніторингу
Класифікаційна ознака

Застосування для цілей
дослідження
Моніторинг, орієнтований на суспільство
Моніторинг
забезпечення гідної
Моніторинг, орієнтований на спеціалістів у
Орієнтація на
праці, орієнтований на
визначеній сфері
користувача
Моніторинг, орієнтований на конкретні органи всі типи користувачів.
управління, керівників окремих підприємств
Моніторинг зовнішнього середовища (моніторинг
Проведення моніпроцесів, дій, результатів, що виникають у торингу забезпечення
зовнішньому середовищі господарюючого суб’єкта) гідної праці передбачає
Об’єкт
Моніторинг внутрішнього середовища (моніторинг оцінку як внутрішньомоніторингу
процесів, дій, результатів, що виникають у го, так і зовнішнього
середовища госповнутрішньому
середовищі
господарюючого
дарюючих
суб’єктів.
суб’єкта)
Відносно господарююМоніторинг визначеного об’єкта зовнішніми чих суб’єктів, монітоСуб’єкт
органами управління (зовнішній моніторинг)
ринг забезпечення
моніторингу (моніторинг якості харчових продуктів, що гідної праці є монітоздійснюється СЕС тощо)
рингом зовнішніми
органами управління.
Вид моніторингу
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Продовження табл. 1
Класифіка-ційна
ознака

Цільові
настанови

Рівень завдань
управління

Методичні
засади реалізації

Вид моніторингу

Застосування для
цілей дослідження

Моніторинг визначеного об’єкта службами та
органами управління окремого господарюючого
суб’єкта (моніторинг якості продукції, що
здійснюється на підприємстві, обов’язковий
внутрішній фінансовий моніторинг тощо)
Інформаційний
моніторинг
(моніторинг
природно-кліматичних змін)
Базовий моніторинг (моніторинг ринку праці,
Моніторинг
моніторинг інвестиційної активності підприємств,
забезпечення гідної
моніторинг цін на товари тощо)
праці з огляду на його
Проблемний моніторинг розвитку (поточний
соціально-економічну
моніторинг, заключний моніторинг інвестиційсутність є пробного проекту (програми), моніторинг окремих фаз
лемним моніторингом
інвестиційної діяльності тощо)
функціонування.
Проблемний моніторинг функціонування (моніторинг фінансових результатів, дебіторської
заборгованості, обслуговування споживачів тощо)
Стратегічний моніторинг (моніторинг соціальноекономічного розвитку регіонів, управлінських
рішень органів влади, перебіг реформування
Моніторинг
основних сфер суспільного життя тощо)
забезпечення гідної
Тактичний моніторинг (моніторинг фінансових
праці є стратегічними
результатів, активів господарюючих суб’єктів,
моніторингом.
тощо)
Оперативний моніторинг (моніторинг цін на
товари тощо)
Моніторинг, заснований на показниках динаміки
Моніторинг
забезпечення гідної
Моніторинг, що базується на порівнянні з
праці базується на
показниками конкурентів
Моніторинг, реалізований на засадах бенч- показниках динаміки,
а також реалізований
маркінгу
на засадах
Моніторинг, реалізований за використання
бенчмаркінгу.
комплексу критеріїв

Характеризуючи державно-публічний моніторинг забезпечення гідної праці
за представленими в табл. 1 ознаками, варто відзначити, його можна розглядати як
вид моніторингу соціально-трудової сфери, який має бути організований на
загальнодержавному рівні, є обов’язковим до реалізації, передбачає оцінку як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища господарюючих суб’єктів зовнішніми
органами управління (такими, наприклад як Державна служба статистики
України). За такою ознакою, як «Цільові настанови», державно-публічний
моніторинг забезпечення гідної праці з огляду на його соціально-економічну
сутність є проблемним моніторингом функціонування, за «Рівнем завдань
управління» – стратегічним моніторингом. Державно-публічний моніторинг
забезпечення гідної праці базується на показниках динаміки, а також реалізований
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на засадах бенчмаркінгу. Він здійснюється на основі агрегованої інформації і
орієнтований на всі типи користувачів – конкретні органи управління, суспільство
та спеціалістів у визначеній сфері.
1. Єдгарова І.В. Моніторинг діяльності державних службовців з надання публічних
послуг: підходи до визначення сутності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.academy.gov.ua/ej/ ej14/txts/Edgarova.pdf.
2. Крисин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крисин. – М.: ЭКСМО, 2007. –
944 с.

Дорошенко Н.О.
аспірант
Національний університет водного господарства та природокористування
ФІСКАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Проблема раціонального використання та охорони земельних ресурсів, збереження і відтворення родючості ґрунтів є проблемою продовольчого, економічного,
екологічного та соціального характеру. Існує об’єктивна необхідність розроблення та
застосування на практиці такого механізму, який стимулював би раціональне
використання та охорону сільськогосподарських земель.
Стимулювання раціонального використання та охорони земель являє собою
підвищення зацікавленості власників землі і землекористувачів, спрямоване на
збереження та відтворення родючості ґрунтів та захист земель від негативних
наслідків виробничої діяльності з метою забезпечення економічно ефективного та
екологічно виправданого виробництва сільськогосподарської продукції [1].
Ефективна система заходів стимулювання повинна включати як стримуючі
(штрафи, податки, платежі), так і стимулюючі елементи (субсидії, дотації, компенсації), які спрямовані на зменшення негативного впливу на земельні ресурси, а
також на коригування економічних інтересів та формування відповідної мотивації
суб’єктів аграрного землекористування з урахуванням екологічних вимог. Державна політика у цій галузі має бути досить гнучкою і сприяти захисту землекористувачів, які відновлюють родючість сільськогосподарських угідь. Важливим її
елементом є система фіскальних інструментів стимулювання раціонального
аграрного землекористування.
В Україні фіскальні інструменти стимулювання в аграрній галузі реалізуються через систему спрощеного оподаткування сільськогосподарських виробників
у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку, а також спеціального
механізму сплати податку на додану вартість. Однак, в сучасних умовах вони
спрямовані на підвищення загальної економічної ефективності господарювання,
при цьому екологічні аспекти збереження якості земельних ресурсів майже не
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враховані. З огляду на це, діюча система оподаткування потребує удосконалення.
Звільнення землевласників і землекористувачів від сплати земельних податків на
суму коштів, витрачених на раціональне використання і охорону земельних
ресурсів повинно займати чільне місце серед важелів економічного стимулювання
раціонального землекористування [2]. Доцільним є запровадження системи
податкових пільг для сільськогосподарських виробників, які здійснюють роботи
щодо охорони земель та відновлення їх якісного стану. Для попередження
скорочень надходжень до державного бюджету через нівелювання земельних
податків, слід посилити систему додаткового оподаткування господарів земельних
ділянок, які обумовили погіршення якості ґрунтів.
Головною особливістю податкового інструментарію є те, що кошти, які
збираються і надходять, як правило, на бюджетні рахунки відповідного рівня,
використовуються на фінансування екологічних проблем, що мають загальне для
даного рівня значення. З огляду на це, удосконалення діючої системи дозволить
підвищити ефективність державної політики щодо захисту та поліпшення якості
земельних ресурсів.
1. Важинський Ф.А. Економічне стимулювання раціонального використання та
охорони земель / Ф.А. Важинський А.В. Колодійчук, М.Л. Колодійчук // Науковий вісник
Національного лісотехнічного університету. – 2011. – Вип. 21.13. с. 166 – 171.
2. Мамалюк О.А. Економічний механізм раціонального використання та охорони
земельних ресурсів аграрних підприємств: дис. канд. ек. наук: спец. 08.00.04 / О.А. Мамалюк. –
Миколаїв, 2009. –158 с.

Дранус В.В.
асистент
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ
Сільськогосподарське виробництво характеризується високим рівнем ризику,
оскільки здійснюється в невизначених та нерегульованих природно-кліматичних
умовах, дію яких у багатьох випадках контролювати неможливо. До того ж
сільськогосподарські виробники стикаються і з таким ризиками, як коливання цін,
зміни врожайності, непослідовність державної політики тощо.
Страхування виступає найбільш ефективним способом управління ризиками,
надає змогу вигідно поєднувати інтереси учасників ринку аграрного страхування та
держави.
На сьогодні стан розвитку ринку страхових послуг в аграрному секторі не дає
підстав для оптимізму: страхові послуги сільськогосподарським товаровиробникам
надає лише незначна кількість страхових компаній, інформація про умови та
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порядок страхування неповна та важкодоступна, перелік послуг, які надають
страхують страхові компанії, часто не відповідає потребам аграрних підприємств.
Критеріями для оптимальної системи аграрного страхування мають бути:
відповідність потребам сільськогосподарських товаровиробників; доступність для
сільськогосподарських товаровиробників; можливість вибору для них, добровільність; прибутковість для приватних страхових компаній; доступність; прозорість,
відсутність зловживань [2].
На сьогодні Україна має значний потенціал для розвитку сільського господарства та подальшого впливу на європейські ринки. При цьому одним з елементів
ринкової моделі аграрного сектору є створення нової системи страхування з метою
зниження рівня ризикованості виробничої діяльності [1].
Система страхування аграрних ризиків включає такі елементи (таких
учасників):
1. Сільськогосподарські виробники та їх об’єднання, які отримують страхові
послуги;
2. Страхові організації та їх об’єднання у вигляді пулу, які надають страхові
послуги сільськогосподарським виробникам;
3. Уряд, який реалізує політику держави щодо стабілізації сільськогосподарського виробництва та доходів сільськогосподарських виробників;
4. Допоміжні організації (професійні та громадські об’єднання, експертноправові структури, державні установи).
Взаємодія учасників системи визначається їхніми інтересами та можливостями. Сільськогосподарські виробники потребують страхового захисту та зацікавлені у зниженні його вартості. Страхові компанії прагнуть отримати прибуток від
діяльності на аграрному ринку, проте обмежені у своїх можливостях отримувати
інформацію про показники діяльності цього ринку, а також розвивати власну
методологію роботи на цьому ринку. Уряд переслідує мету надання підтримки
сільськогосподарському виробнику задля стабілізації його виробництва та доходу,
але має обмежені ресурси, які він може спрямувати ці цілі.
Оптимальна система аграрного страхування має пропонувати різноманітні
страхові продукти щодо об’єктів страхування (страхування витрат, страхування
виробництва та страхування доходу), потреб сільськогосподарських товаровиробників (стандартні й специфічні) набору ризиків (мультиризикові та одноризикові),
видів страхування (класичне індексне), які матимуть різний рівень покриття та
відповідно різні ціни на пропоновані продукти [2].
Виникає доцільність створення в Україні ефективної системи страхування
сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою, формування ефективної
системи сільськогосподарського страхування в добровільній формі, створення і
розвиток товариств взаємного страхування.
Розвиток аграрного страхування в країні може мати великий позитивний соціальний вплив, адже якщо сільськогосподарські товаровиробники будуть впевнені, що у випадку часткової або повної втрати врожаю вони можуть розраховувати
на відповідну компенсацію, то зможуть із впевненістю продовжувати займатися
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сільськогосподарським бізнесом. Це сприятиме збереженню робочих місць,
зниженню міграції сільського населення та поліпшенню соціальної структури
суспільства.
1. Минкіна Г.О. Страхування як інструмент управління ризиками підприємств АПК
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/
2010_154_3/10mgo.pdf.
2. Зоря О.П. Розвиток аграрного страхування в Україні [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Economics/54572.doc.htm.

Клопов І.О.
к.е.н., доцент
Запорізька державна інженерна академія
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ:
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії стали останнім часом одним із
важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і
вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня
та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване
вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість
та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на
довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують світовому спільноту.
На сьогодні частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у виробництві
енергії у світі ще не є значною (близько 14 %), але їх потенціал на кілька порядків
перевищує рівень світового споживання паливно-енергетичних ресурсів. Темпи
зростання обсягів виробництва енергії ВДЕ також значно перевищують аналогічні
для традиційних видів енергії. Так, у найближчі 10 років, прогнозується щорічне
зростання
світових
обсягів
виробництва
електроенергії
традиційної
електроенергетики порядку 2,8 %, а електроенергії ВДЕ – 9,2 % [3].
В Україні також існує значний потенціал використання ВДЕ. З іншого боку,
проблеми ефективності використання традиційних джерел енергії в Україні стоять
ще гостріше, ніж у світі чи країнах ЄС. Причинами цього є застарілі технології,
вичерпання ресурсу використання основних фондів генерації електроенергії і
тепла, що разом з низькою ефективністю використання палива призводить до
значних обсягів шкідливих викидів. Значні втрати при транспортуванні, розподілі
та використанні електроенергії і тепла, а також монопольна залежність від імпорту
енергоносіїв ще більш ускладнюють ситуацію на енергетичних ринках країни.
Таким чином, Україна має нагальну потребу у переході до енергетично
ефективних та екологічно чистих технологій, якими є, в тому числі, і ВДЕ. Але,
незважаючи на декларацію щодо усвідомлення цієї потреби з боку різних гілок
влади та низку нормативно-законодавчих актів, які стосуються розвитку НВДЕ, –
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реальних кроків щодо впровадження ВДЕ зроблено досить мало. Частка ВДЕ в
енергетичному балансі країни становить лише 7,2 % (6,4 % — позабалансові
джерела енергії; 0,8 % — відновлювані джерела) [3].
Змінити ситуацію можна шляхом проведення відповідної енергетичної
політики, вдосконалення нормативно-правової бази та залучення інвестицій у
розвиток ВДЕ. Звісно, що цей процес не є швидким, але задля забезпечення
майбутнього економічного процвітання України, її гідного місця у Європейській
спільноті потрібно вже сьогодні активізувати вирішення цієї актуальної проблеми.
Розвиток сектору відновлюваних джерел енергії в Україні буде зумовлюватися низкою загальних політичних та економічних чинників, які впливають
на інвестиційний клімат і стосуються економічного процвітання загалом. Значною
мірою це стабільна, орієнтована на сталий розвиток і зростаючий добробут
законодавча влада, ефективна виконавча влада, що заслуговує на довіру, та судова
влада, яка забезпечує правову надійність [3]. Окрім цих загальних вимог можна
зробити такі рекомендації щодо ефективного з точки зору економіки використання
в Україні потенціалу відновлюваних джерел енергії, як того, що розвивається, так і
того, що вже існує [1-3]:
1. Потрібно сформувати чіткі цілі стосовно використання відновлюваних джерел енергії та траєкторії їхньої розвитку, які стали б інтегральною складовою національної енергетичної стратегії. Лише за допомогою довгострокового планування
потужностей для задоволення попиту на електроенергію і тепло, основаного на
реалістичних прогнозах споживання, можна забезпечити макроекономічно ефективне
та мікроекономічно здійсниме постачання.
2. Необхідно провести системне доопрацювання нормативно-законодавчої бази,
яке б забезпечило стимули до впровадження ВДЕ, такі як: податкові преференції,
пільгове кредитування, лізинг устаткування, прямі субсидії, підвищення тарифів
(«зелені» тарифи) та ін.
3. Сприяючи формуванню громадської екологічної свідомості через просвітництво і професійну підготовку необхідно підвищувати рівень визнання відновлюваних джерел енергії серед населення. Вищі ціни на генерацію енергії із відновлюваних
джерел вимагають громадської легітимації.
4. Необхідно забезпечити можливості щодо продажу виробленої ВДЕ енергії в
мережу.
5. Подальше поступове підвищення цін на електроенергію і тепло допоможе
знизити рівень споживання і тим самим зменшити обсяг необхідних інвестицій у
генеруючий сектор.
6. Необхідно забезпечити необхідний рівень політичної підтримки залученню
інвестицій у розвиток ВДЕ на загальнодержавному та регіональному рівнях.
7. Позитивний ефект щодо підтримки фінансування проектів із створення потужностей відновлюваної енергетики та стимулювання швидкого розвитку ринку можуть мати іноземні приватні інвестиції. Однак для цього варто порекомендувати скоротити кількість діючих регуляторних норм та упорядкувати систему адміністрування у сфері енергетичної політики, що означатиме для потенційних іноземних
інвесторів полегшення входу в цей бізнес та спрощення інвестиційної діяльності.
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8. Усуненню існуючих наразі бар'єрів у фінансуванні, зумовлених високими
кредитними відсотками, можуть посприяти державні гарантії.
9. Необхідно задіяти механізми Кіотського протоколу для фінансування
впровадження ВДЕ.
10. Необхідно забезпечити достатнє фінансування та підтримку науково-технологічних розробок у сфері ВДЕ та створити умови для їх швидкого впровадження.
11. Для фінансування екологічних і кліматозахисних проектів було б на
короткострокову перспективу доцільно активніше використовувати національний
капітал, накопичений завдяки продажу емісійних сертифікатів, оскільки це
допомогло б швидшому проникненню на ринок відновлюваних джерел енергії.
12. Необхідно підсилити роль регіональної влади у впроваджені тих видів
ВДЕ, які мають найбільший потенціал та є економічно привабливими для даної
місцевості. Для цього, крім створення сприятливого інвестиційного клімату та
нормативно-правового забезпечення, необхідно залишати в регіонах відповідні
фінансові ресурси для цільового використання та підтримки ВДЕ.
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
В умовах сучасних соціально-економічних перетворень особливої уваги
зазнає дослідження впливу податкової політики на економічні процеси в Україні.
Призначення податкової системи полягає не тільки у зборі податків та
забезпечення дохідної частини бюджету, а й у сприянні досягнення сталого
розвитку національної економіки держави.
Вагомий внесок у дослідження питання впливу податкової політики на економічний розвиток зробили багато науковців, серед яких: Ю.Б. Іванов, Н.В. Мельник,
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Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, Й.М. Петрович, Л.Б. Рябушка, О.Д. Василик, О.Д. Данілов, І.Ф. Радіонова, Л.Л. Таран, В.Н. Федосов, О.І. Луніна, Н.Б. Фролова,
І.О. Лютий та інші.
До основних показників, що характеризують економічний розвиток країни
відносяться ВВП, обсяги промислового виробництва, ціни на споживчому ринку,
ціни виробників промислової продукції, фіскальний блок, валютний та грошовокредитний ринок, капітальні інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, доходи
населення тощо. Значний вплив на розвиток економіки країни, який характеризується
рядом наведених вище показників, здійснює податкова політика держави. Податкова
політика проявляється у формах та методах мобілізації фінансових ресурсів та їх
використанні відповідно до завдань та потреб держави [1].
Основне місце у фінансовій системі, частиною якої є податкова система,
України належить Державному бюджету. Наповнення Державного бюджету
України на сьогодні є одним з найперших завдань податкової політики. Переважна частка податкових надходжень у бюджет формується за рахунок непрямих
податків, валову частку яких сплачують юридичні особи, на відміну від
зарубіжних країн, де головні платники податків – фізичні особи.
До податкових факторів, які стримують економічний розвиток відносять [2]:
– втрату часу й коштів суб'єктів підприємницької діяльності на ведення
податкового обліку й сплату податків;
– неефективна для держави й бізнесу система адміністрування податків і
зборів;
– податковий тиск на платників податків;
– постійні зміни податкової системи, що призводить до високих податкових
ризиків для бізнесу;
– високий рівень ухиляння від сплати податків;
– невиконання податковою системою функції згладжування соціальної
нерівності.
Причинами тих чи інших проблем може бути:
– велика кількість неефективних податків;
– постійна зміна нормативно-правової бази оподаткування;
– нераціональна система податкових пільг;
– відмінності між податковим і бухгалтерським обліком.
Для вдосконалення податкової системи та податкової політики необхідно
розробити ряд заходів:
1. Реформування системи фіскальних стимулів інвестиційної діяльності.
Податкові стимули – це потенційно найбільш дієвий інструмент стимулювання
підприємницької діяльності, який здатен частково знизити деструктивний вплив
комплексу інституційних проблем.
2. Наведення порядку у сфері відшкодування ПДВ. Затримки і борги з
відшкодування підтвердженого обсягу ПДВ означають, що держава незаконно
вилучає обігові кошти з підприємницького сектору для безоплатного використання в своїх цілях.
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3. Запровадження інституту консолідованої групи платників податків, який
успішно діє в європейських країнах.
4. Спрощення податкової звітності та обліку окремих податків. Важливим
напрямком роботи в контексті покращення сприятливості фіскального клімату для
підприємницької діяльності є продовження спрощення податкової звітності та обліку.
5. Повернення до механізму розрахунку податку на прибуток, що ґрунтувався
на фактичних показниках прибутку.
6. Удосконалення інформаційних технологій комунікації платників податку
та контролюючих органів, а також розширення «онлайн» сервісів. Динаміка
розвитку інформаційних систем вимагає постійного вдосконалення інформаційних
платформ, програмного забезпечення та створення нових сервісів [3].
Отже, для досягнення прискорення економічного розвитку України потрібно
вжити низку заходів для покращення стану податкової політики , яка в свою чергу
буде стимулювати вітчизняне виробництво, інноваційно-інвестиційну діяльність,
споживчий попит, а також посилить регулюючу і контролюючу функцію держави
щодо сплати податків. Україна має потребу у наявності адекватної податкової політики, що максимально враховуватиме сучасні тенденції розвитку економічних процесів.
1. Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики
України / Й. Петрович // Банківська справа : зб. наук. праць. – 2008. – № 6. – С. 43-49.
2. Гречко А. В. Дослідження впливу податкової політики на економічний розвиток
України / [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
3. Молдован О. О. Щодо першочергових заходів покращення податкового клімату в
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ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ДОМОГОСПОДАРСТВ
Становлення домогосподарства як повноправного суб’єкта фінансової системи
та розширення взаємодії з іншими учасниками визначають необхідність управління
фінансовими ресурсами домогосподарств, що потребує розробки способів їх оцінки
саме контрагентами, зокрема державою для можливості підвищення ефективності
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів домогосподарств як
безпосередніх інвестиційних ресурсів економіки країни.
Такі процеси як формування, встановлення пропорцій розподілу між напрямами
витрат, визначення достатності фінансових ресурсів для життєзабезпечення тощо,
залишаються поза увагою дослідників та науковців, хоча мають одне з вирішальних
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значень для формування фінансової стійкості домогосподарства, що обумовлює
неможливість виключення їх з оцінювання при дослідженні фінансового стану
домогосподарств.
Зведення оцінювання до визначення фінансово-майнового стану є звуженим
підходом, адже процес як формування, так і розподілу та використання фінансових ресурсів домогосподарства в значній мірі залежить від взаємодії з іншими
інституційними секторами економіки, яка відображається у русі фінансових
потоків.
Особливості діяльності та напрями розвитку кожного з інституційних
секторів економіки, з якими домогосподарства пов’язують фінансові потоки, є
важливою складовою оцінювання стану формування, розподілу та ефективності
використання фінансових ресурсів домогосподарства. Отже, розгляд даного
інституційного сектора та здійснення оцінювання стану формування, розподілу та
ефективності використання фінансових ресурсів домогосподарств доцільно
проводити, орієнтуючись на:
– фінансові потоки – як відображення та характеристику напряму взаємодії з
огляду на формування певної складової бюджету домогосподарства;
– макроекономічні показники розвитку економіки, які мають вплив на процес
формування та використання фінансових ресурсів домогосподарств.
– Оцінювання стану формування, розподілу та ефективності використання
фінансових ресурсів пропонуємо здійснювати з урахуванням складових
процесу формування та використання, а саме як сукупність дій щодо:
– оцінювання стану формування фінансових ресурсів домогосподарств;
– оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів;
– оцінювання процесу формування та реалізації інвестиційного потенціалу
домогосподарств.
З метою комплексного відображення процесу формування, розподілу та
використання фінансових ресурсів домогосподарств, таке оцінювання має
здійснюватись за двома напрямками:
– оцінювання відповідного фінансового потоку (рахунок розподілу та
перерозподілу доходу, рахунок використання доходу, фінансовий рахунок);
– оцінювання відповідної складової бюджету домогосподарства (доходів,
витрат та заощаджень).
Такий підхід сприятиме комплексному характеру здійснюваного оцінювання
та формуванню більш чіткого розуміння існуючих проблем, що становить основу
їх успішного вирішення.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ
Розвиток економіки України на сьогоднішній день характеризується стрімким
уповільненням темпів внаслідок деструктивного впливу політичних факторів та
зростання соціальної напруги в суспільстві. Усе це створює об’єктивні передумови
дестабілізації економіки країни. Поряд з цим, функціонування банківської системи
відповідає загальнодержавним тенденціям та, відповідно, визначається посиленням кризових явищ, що, серед іншого, обумовлено значною девальвацією гривні,
зниженням довіри до банків, недостатньо якісним корпоративним управлінням,
низьким рівнем капіталізації банківських установ, значними збитками в
банківському секторі та зростанням валютних ризиків.
Найбільшою значною проблемою, що постала в банківській системі України
на даному етапі розвитку є значний відтік депозитів. За оцінками Національного
банку України (НБУ) банківська система за підсумками 2014 року втратила 126
млрд. грн. (майже 30 % депозитного портфелю всієї системи в національній
валюті) з депозитних рахунків, при чому, найбільшими темпами скорочення
відбувалось в першому та другому кварталі 2014 року. Ця ситуація обумовлена,
перш за все, панічними настроями у суспільстві, пов'язаними зі зміною влади,
анексією АР Крим та розгортанням військових конфліктів на Сході країни.
Проте, варто зазначити, що аналіз статистичної інформації НБУ дозволив
підтвердити зростання депозитного портфелю банків на 15,2 млрд. грн., або на
2,18 % за 2014 рік. Це пояснюється різким знеціненням національної грошової
одиниці за досліджуваний період та відповідною переоцінкою депозитного
портфелю банками України. Слід зауважити, що курс гривні до дол. США за 2014
рік зріс з 7,99 до 15,77 грн. Це дозволило штучно наростити загальний обсяг
депозитних коштів за період аналізу за рахунок наявності значної кількості
валютних депозитів (понад 50 %) в депозитних портфелях банків.
Розглядаючи депозитний портфель за групами банків за розміром активів
відповідно до класифікації НБУ, варто зазначити про суттєву асинхронність його
динаміки та структури. Так, поряд зі штучним збільшенням обсягу депозитів по
системі в банках четвертої групи відбувається суттєве зниження їх обсягу на 36,5
млрд. грн., або на 47,9 % станом на 01 січня 2015 порівняно з 01 січня 2014 року.
Поряд з цим, обсяг депозитів у національній валюті скоротився на 26,3 млрд. грн.,
або на 57,8 %, а в іноземній – на 10,2 млрд. грн., або на 33,2 %. В банках групи
найбільших відбулося зменшення лише депозитного портфелю в гривні, тоді як
обсяг іноземної валюти на рахунках клієнтів суттєво збільшувався, що обумовлено
323

особливостями структури депозитного портфелю банків першої групи та значним
обсягом валютних депозитів. Зростання портфеля валютних вкладів найбільших
банків можна пояснити також вдалими управлінськими рішеннями, які були
спрямовані на розробку та впровадження нових актуальних ринковим умовам
продуктів. Наприклад строкові депозити, що дозволяли купляти іноземну валюту
під час її дефіциту та відсутності у вільному доступі для придбання в касах банків
поряд з надзвичайно високим курсом на тіньовому валютному ринку забезпечили
масове поповнення вкладів клієнтами, які намагалися зберегти свої нагромадження в іноземній валюті. Проте, з іншого боку, такі дії призвели до активізації
спекуляцій та значній волатильності курсу національної валюти, що, у підсумку,
ще більше обумовлювало зростання соціальної напруги в суспільстві.
Значний обсяг відтоку депозитів дрібних банків пов’язаний з швидкою
втратою довіри до них з боку вкладників, неможливістю поповнити власний
капітал, що, в кінцевому підсумку, призвело до неспроможності банків виконувати
свої зобов’язання та подальшого їх банкрутства. Так, станом на 01.01.2014 четверта група банків за класифікацією НБУ складалася зі 122 банків, тоді як станом
на 01.01.2015 їх залишилося вже 90.
Повертаючись до банків першої групи, необхідно зазначити про поповнення
ними свого капіталу на 9,7 млрд. грн., що у загальному підсумку за 2014 рік
дозволило на 9,8 % підвищити рівень їх стабільності та платоспроможності. Поряд
з цим, вже на початку 2015 року деякі банки першої групи були визнані
Національним банком неплатоспроможними, зокрема це ПАТ «КБ «Надра» та АТ
«Дельта банк».
Найбільш стабільними на ринку банківських послуг України залишаються
державні банки та банки, що входять до міжнародних банківських груп. Проте, за
підсумками 2014 року лідерами відтоків як депозитів населення, так і вкладів
юридичних осіб було визнано ПАТ «ВТБ БАНК» та АТ «Сбербанк Росії». На наш
погляд, це обумовлено, перш за все, походженням капіталу та приналежністю
даних банків до материнських компаній, які базуються в Російській Федерації. Ця
країна визнана в сучасному українському суспільстві як країна – агресор по
відношенню до України. Перманентні акції щодо призиву бойкотувати компанії з
російським капіталом вплинули на зниження депозитних портфелів ПАТ «ВТБ
БАНК» та АТ «Сбербанк Росії» у 2014 рік на 4,2 млрд. грн. та на 1 млрд. дол.
США. Проте, правління ПАТ «ВТБ БАНК» зайняло активну позицію щодо
підвищення рівня стабільності банку, забезпечивши його докапіталізацію у 2014
році сумарно на 1,2 млрд. грн., та прийнявши рішення про ще одне збільшення
капіталу в 2015 році на 4,2 млрд. грн.
Підводячи підсумок, варто зауважити, що станом на 01 березня 2015 року в
Україні 47 банків визнано проблемними та такими, які перебувають у стані ліквідації,
серед яких переважна більшість – представники четвертої групи за класифікацією
НБУ. Поряд з цим, заборгованість цих банків перед вкладниками складає 71,3 млрд.
грн., тоді як у розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перебуває
лише 16,4 млрд. грн. Це виступає ще одним дестабілізуючим банківську систему
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чинником та фактором, що має потужний вплив на зростання недовіри до банків з
боку населення та соціальної напруги в цілому.
Таким чином, соціально-економічна волатильність здійснює визначальний
вплив на діяльність як окремих банків, так і банківської системи в цілому.
Зменшення соціальної напруги в суспільстві за рахунок підвищення рівня
капіталізації банків, стабілізації курсу гривні по відношенню до іноземних валют,
а також врегулювання конфлікту на Сході країни позитивно відзначиться на
здатності вітчизняної банківської системи до реабілітації та більш швидкого
виходу з кризи. У кінцевому підсумку, це стане однією з ключових передумов
стабілізації економіки України.

Линник О.О.
асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
ПРИ ВИСОКОМУ РІВНІ СУВЕРЕННОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Ризик рефінансування (або ризик неможливості рефінансування зобов'язань)
є одним із найважливіших факторів, які впливають на процес управління
державним боргом. Настання термінів погашення заборгованості передбачає
наявність достатньої суми фондів, а найтиповішим ресурсом за їх відсутності або
недостачі стають нові державні запозичення. Це призводить до рефінансування
державної заборгованості. Такий механізм загальний для більшості країн. Ризик
рефінансування виникає, коли новий борг видається на умовах, несприятливих для
країни (що, по суті, зводиться до вищих коштів обслуговування заборгованості та
коротших термінів її погашення) або навіть гірше – коли взагалі не вдається
досягти згоди із кредитором та взяти позику. За таких умов існує істотний ризик
виникнення фінансової кризи.
Ризик рефінансування тісно пов’язаний із ліквідністю бюджету та платоспроможністю уряду. Платоспроможність визначається як середньо- та довгострокова
концепція і вимагає виконання урядового бюджетного обмеження, що обумовлює,
що чиста дисконтована вартість урядового профіциту має бути щонайменше
такою ж високою, як чиста дисконтована вартість урядового боргу (концепція
потоків). Ліквідність – це короткотермінова концепція, що відноситься до урядової
здатності підтримувати доступ до фінансових ринків, гарантуючи свою здатність
обслуговувати всі прийдешні виплати по облігаціях в короткому періоді. Таким
чином, хоча оцінка стійкості боргу бере середньо- та довгострокову перспективу,
вона повинна враховувати спроможність країни підтримувати ринковий доступ в
короткостроковій перспективі з метою рефінансування боргу (при цьому беруться
до уваги композиція урядового боргу у термінах погашення заборгованості,
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держателі урядових облігацій та валютна композиція, які можуть мати прямий
вплив на вразливість боргової стійкості). Країна, яка стикається із зростанням
труднощів доступу до фінансових ринків в короткотерміновому періоді, може зіткнутися із проблемами боргової стійкості в середньостроковому періоді, оскільки
вища доходність на облігації поступово підвищить кошти обслуговування боргу.
Більше того, урядовий борг може розглядатися стабільним, лише якщо фіскальна
політика, яка вимагає забезпечити стабільні рівні боргу, можлива та реалістична у
політичному та економічному вираженні. В додаток, навіть уряди, для яких аналіз
боргової стійкості засвідчує, що забезпечена довгострокова стабільність, можуть
зіткнутися із короткостроковими труднощами у рефінансуванні наявних зобов’язань за адверсивних ринкових обставин. А саме тому важливо розробити механізм
попередження фіскального напруження [1].
Терміни погашення державного боргу є дуже важливими з погляду управління портфелем державної заборгованості. Структура термінів погашення здійснює
грандіозний вплив на кошти обслуговування державного боргу та на можливості
майбутнього рефінансування. Загалом, країни із значною часткою короткострокового боргу є особливо чутливими до раптових змін відсоткових ставок та
негативних настроїв кредиторів [2]. Із середини 1980-х років відбулися значні
зміни в портфельній структурі боргу на користь інструментів з коротшим терміном погашення. Технічно це засвідчило небажання надавати довгостроковий борг.
Оскільки банки переключились до коротших термінів погашення заборгованості,
позичання стало неспокійним, в той час як окремі боржники третього світу стали
неспроможними погашати заборгованість в коротші терміни. За шість місяців до
кризи в серпні 1982 року Мексика фактично позичила 6,4 млрд.дол.[3]. Страх
інвесторів щодо неможливості Мексикою погашення боргових зобов’язань
спровокував небажання купувати нові урядові облігації. Це унеможливило
обслуговування боргу. За інших умов, як вважає П.Кругман, кризи вдалося б
уникнути [4]. А у Тайланді та Південній Кореї під час Азійської кризи вкінці 1990их частка боргу із терміном погашення до року була вдвічі більшою, ніж в інших
країнах, що розвиваються. Це підвищило чутливість економік до коливань довіри
на фінансовому ринку, де відбувся помітний спад міжнародного банківського
кредитування [5].
Оцінка боргової стійкості може сама по собі мати прямий негативний вплив
на стійкість: зростання доходності урядових облігацій, що ґрунтується на
несприятливій оцінці стабільності фінансових ринків створює “порочне коло”
зростання коштів рефінансування урядового боргу та наступного зростання ризику
боргової стійкості. Ця негативна спіраль надалі прискорюється, якщо негативна
оцінка боргової стійкості, наприклад, рейтинговими агентствами, здійснює
негативний вплив на банківський баланс і проявляється у потребах інтенсивнішого
зниження заборгованості, щоб відповідати вимогам статутного капіталу. Це
ускладнюється вищими доходами на суверенні облігації, що впливає на умови
фінансування банків та вартість кредиту приватного сектору, що в свою чергу
обтяжує приватні інвестиції та створює труднощі для економічного зростання [1].
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Вже у 2012 році уряд України зіткнувся із труднощами залучення нових
позикових коштів на зовнішньому ринку. Державний борг в 2010-2011 рр. зріс
втричі, досягши рівня 40% до ВВП. Навіть МВФ, як кредитор останньої інстанції,
відмовлявся надавати позику без супутніх реформ та вимог, які він висував на той
час, як от підвищення цін на газ для населення України, підвищення ставки
податку на доходи фізосіб, сума доходу яких перевищує 10 мінімальних
заробітних плат та ін. А саме тому діючий на той час уряд В.Януковича був
змушений звернутися за допомогою до Китаю. Ситуація дещо змінилася із зміною
провладних сил у 2014 p. та вимушеної фіскальної консолідації задля можливості
отримання кредиту МВФ та подолання економічних проблем.
Підсумовуючи вищезазначене, слід наголосити, що ризик рефінансування
заборгованості збільшує тиск не лише на державний бюджет, але створює
проблеми для економіки загалом. На практиці, країни з низьким рівнем розвитку
та інтеграції в світовій торгівлі володіють недостатньою довірою на міжнародному
ринку капіталу, а тому не мають змоги приваблювати приватний капітал та
суттєво залежать від зовнішнього державного боргу. На такому рівні розвитку,
низький рівень як внутрішніх заощаджень так і інвестицій та значна невідповідність між цими двома показниками вимагають зовнішнього державного фінансування протягом тривалого періоду часу. Несприятливі внутрішні та зовнішні
тенденції, як от погіршення умов торгівлі, втеча капіталу, зміна настроїв на ринку,
зменшення валютних резервів, зростання позикових коштів, тощо змушують
рефінансувати наявний рівень заборгованості з метою забезпечення економічної
стабільності.
1. Analysing government debt sustainability in the euro area / ECB Monthly Bulletin. – April
2012.
–
P.
55-69.
–
Online
resource.
–
Way
of
access:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201204en_pp55-69en.pdf.
2. Uryszek T. Term Structure of Public Debt and Refinancing Risk in the Economic and
Monetary Union [Text] / T. Uryszek // Folia Oeconomica Stetinensia. – 2011. – Vol.10. – Issue 1. –
P. 66-77.
3. Stambuli K. Causes and Consequences of the 1982 World Debt Crisis? Pre-doctoral
Research Paper. – October, 1998. – Guildford: Department of Economics, University of Surrey. –
Online resource. – Way of access: http://128.118.178.162/eps/if/papers/0211/0211005.pdf.
4. Krugman P. Are Currency Crises Self-Fulfilling // NBER Macroeconomics Annual. – 1996. –
Vol. 11. – P. 345-407.
5. Hawkins J., Turner P. Managing foreign debt and liquidity risks in emerging economies:
an overview. – Online resource. – Way of access: http://www.bis.org/publ/plcy08a.pdf.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Одним із елементів потенціалу підприємницького вищого навчального
закладу (ВНЗ) є його управлінська складова – управлінський потенціал –
сукупність ресурсів та можливостей для побудови системи управління ВНЗ,
зокрема: якісний та кількісний склад менеджерів ВНЗ, кількість рівнів управління,
рівень централізації чи децентралізації влади, що визначає можливості вищих
навчальних закладів диверсифіковувати джерела фінансування своєї освітньої,
науково-дослідницької та інших видів діяльності, враховує гнучкість та наявні
можливості розпоряджатися своїми коштами, визначає рівень самостійності у
кадровій політиці, виборі напрямів підготовки студентів та напрямів наукових
досліджень ВНЗ тощо.
Напрям реформ української вищої освіти, що проголошений Кабінетом
Міністрів України, прийняття Закону України «Про вищу освіту» [1] спрямований
на децентралізацію державного управління вищою освітою в Україні, що тягне за
собою надання певної автономії ВНЗ, делегування частини повноважень та прав
приймати рішення на рівні окремих ВНЗ. Перерозподіл функцій і повноважень
між різними рівнями державного управління і ВНЗ, децентралізація управлінської
діяльності та надання автономії ВНЗ дозволятиме самостійно вносити зміни у
навчальні плани підготовки студентів відповідно до потреб ринку праці, що
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності освітньої діяльності ВНЗ [2-5].
Гнучка система прийняття рішень, швидке реагування на потреби ринку праці
та виконання наукових досліджень для потреб виробників у науково-пошуковій
діяльності ВНЗ сприятиме підвищенню освітнього та науково-інноваційного
потенціалу ВНЗ. Однак, сама децентралізація вищої освіти не означає негайне
отримання позитивних ефектів для діяльності ВНЗ. Варто зазначити, що надання
самостійності ВНЗ породжує суттєві ризики нестачі досвіду у керівників ВНЗ та
нездатність самостійно ефективно розробляти стратегії свого розвитку в нових
умовах функціонування. Недостатній досвід менеджерів ВНЗ, відсутність
стратегічного бачення свого розвитку в умовах децентралізації та автономії,
необхідність організування та пошуку джерел фінансування наукових досліджень,
забезпечення трансфертної діяльності може негативно позначитись на освітній і на
інших складових потенціалу ВНЗ [2-5].
Ось чому управлінська складова ВНЗ в ринкових умовах господарювання та
перетворення ВНЗ у підприємницькі структури, що мають вчитись розробляти не
локальні стратегії свого розвитку, а глобальні конкурентні стратегії в умовах
відкритості економік та глобалізації вищої освіти у світі, набуває особливої
актуальності. Українські ВНЗ ще не мають достатнього досвіду функціонування в
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нових конкурентних глобалізованих умовах, в умовах самостійного формування
системи децентралізованої освіти, ось чому варто враховувати кращі моделі
розвитку вищої освіти ВНЗ, впроваджувати нові інноваційні методи професійної
підготовки менеджерів ВНЗ в умовах викликів нового часу.
Управлінський потенціал ВНЗ є складною системою, що, як зазначають деякі
дослідники, може формуватись з окремих функціональних складових, залежно від
видів діяльності ВНЗ. Зокрема, запропоновано в управлінському потенціалі ВНЗ
України враховувати такі складові:
1. Освітній управлінський потенціал, тобто здатність та можливості керівництва
ВНЗ залучати інвестиційні та інші ресурси для забезпечення якісного освітнього
навчального процесу, впроваджувати інноваційні методи навчання та отримувати
доходи від використання матеріальних та нематеріальних активів ВНЗ.
2. Науковий управлінський потенціал – здатність менеджерів ВНЗ ефективно
використовувати власні та залучати зовнішні ресурси для проведення науководослідних робіт, збільшувати свої доходи від наукових пошукових досліджень, в
тому числі на замовлення бізнесу тощо.
3. Трансфертний управлінський потенціал – здатність менеджерів управляти
портфелем об’єктів інтелектуальної власності ВНЗ, зокрема забезпечувати процеси
комерціалізації технологічних розробок, брати участь у створенні академічних підприємств та отримувати доходи від продажу патентів, ліцензій, лізингу технологій.
Сіренко О.М. [6] пропонує враховувати так звані субфункціональні потенціали
ВНЗ, що залежать від рівня диверсифікації його діяльності: потенціал соціальних
відносин та середовища. Під потенціалом соціальних відносин рекомендовано
розуміти здатність керівництва ВНЗ налагоджувати та розвивати відносини між ВНЗ
та соціальними групами, до яких відносять первинних та вторинних стейкхолдерів
ВНЗ: працівників та власників приватних ВНЗ, партнерів, постачальників, інвесторів,
спонсорів ВНЗ; органи державної та місцевої влади, конкурентів, громадські
організації, рейтингові агентства, засоби масової інформації, організації захисту прав
споживачів, родини студентів тощо. Ефективне використання потенціалу соціальних
відносин ВНЗ дозволить сформувати позитивний імідж, довіру та визнання ВНЗ в
освітньому та науковому середовищі країни.
ВНЗ України в рамках різних проектів, присвячених реформуванню університетського врядування, активно залучаються до вивчення існуючих управлінських моделей ВНЗ різних країн світу, практичних аспектів впровадження систем
ефективних управлінських змін європейських ВНЗ, відвідування тренінгів з
питань лідерства та управління змінами для керівників та менеджерів ВНЗ з метою
формування, оцінювання та використання управлінського потенціалу ВНЗ.
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.
2. Петков В.З. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів як
успадкована проблема науки державного управління / В.З. Петков // Електронне наукове
фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". – 2010. – № 4.
3. Гаврилюк В.Я. Децентралізація менеджменту вищих навчальних закладів як спосіб
підвищення ефективності їх функціонування /В.Я. Гаврилюк// Вісник Національного
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ
ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
Для визначення результативності процесу екологізації на підприємствах,
необхідно співставити отримані результати з затраченими витратами на
досягнення цих результатів. З позиції оцінювання екологізації та забезпечення
економічної вигоди як для підприємства, так і для споживачів результативність
екологізації повинна включати економічні, екологічні та соціальні результати
забезпечення екологізації:
СР = f (Рекон; Рекол; Рсоц)
(1)
де СР – результативність екологізації; Рекон – економічна складова результативності забезпечення екологізації, тис. грн/люд. (співвідношення валового
регіонального продукту та чисельності населення); Рекол – екологічна складова
результативності забезпечення екологізації, тис. грн/ум. т (співвідношення
екологічних платежів та обсягу використаних паливно-енергетичних ресурсів);
Рсоц – соціальна складова результативності забезпечення екологізації, люд./вип.
(співвідношення випадків захворюваності населення та чисельності населення).
Економічна складова результативності забезпечення екологізації є вимірювачем суспільного добробуту, зростання якого забезпечується ростом ВРП зі зростанням кількості населення. У соціальній складовій результативності забезпечення
екологізації відображено яка кількість зареєстрованих випадків захворюваності
населення припадає на наявну кількість жителів регіону. Екологічна результативності
забезпечення екологізації дає змогу оцінити частку сумарних екологічних витрат,
обумовлених використанням паливно-енергетичних ресурсів [1, с. 290-292].
В табл. 1 наведено вихідні статистичні економіко-екологічні дані для
розрахунку результативності екологізації (СР) підприємств Львівської обл. [2].
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Таблиця 1
Вихідні статистичні дані для розрахунку результативності СР
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показники
ВРП
Ч
ЕП
ЗН
Рпе

Одиниці
Роки
вимірювання
2008
2009
2010
2011
2012
млн.грн.
35534
35955
41655
52103
54207
тис. ос.
2551,3
2552,9
2549,6
2544,7
2540,8
тис.грн.
262722,9 248855,3 268439,2 307622,5 310783,8
тис. вип.
2113
2188
2130
2104
2080
т. ум. палива
40,4
36,9
35,4
35,3
35,6

Згідно даних табл. 1 розраховуємо значення економічної, соціальної та
екологічної складових результативності екологізації підприємств за формулою 1
та представляємо результати розрахунків у табл. 2.
Таблиця 2
Оцінка економічної, соціальної та екологічної складових результативності
екологізації підприємств Львівської області
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показники
Рекон
Рсоц
Рекол

Одиниці вимірювання
тис.грн./ос.
вип./ос.
тис.грн./т. ум. палива
СР

Роки
2008
2009
2010
2011
13,93
14,08
16,33
20,47
0,83
0,86
0,83
0,82
6503,04 6744,05 7583,03 8714,52
75187
81662 102779 142708

2012
21,33
0,81
8729,88
150828

Результати оцінки економічної, соціальної та екологічної результативності
екологізації діяльності підприємств наведено у табл. 2, свідчать про рівномірне
зростання економічної складової – за 2008-2012 рр. результативність зросла
з 13,93 тис. грн. на 1 людину до 21,33 тис. грн. на 1 особу, що проживає у
Львівській області. Така ж позитивна тенденція спостерігається і з збільшенням
величини екологічної складової – у 2008 р. рівень витрат на охорону навколишнього середовища становив 6503,04 тис. грн. на 1 т. ум. палива, а у 2012 р. –
8729,88 тис. грн. на 1 т. ум. палива (темп приросту становить 1,34 рази).
Стосовно соціальної складової результативності екологізації діяльності
підприємств прослідковується тенденція покращення. Для розрахунку Рсоц
бралось до уваги кількість зареєстрованих випадків захворюваності населення, яка
припадає на наявну кількість жителів регіону по Львівській області, оскільки стан
навколишнього середовища напряму впливає на стан здоров’я людини. Показник
соціальної результативності починаючи з 2009 року починає зменшуватись, що
свідчить про зменшення кількості випадків захворюваності населення при майже
незмінній чисельності населення. Це пов’язано з покращенням екологічної
ситуації у Львівській області.
Проведені розрахунки та аналіз ситуації макросередовища діяльності підприємств у Львівській області, свідчать про те, що величина показників виробничоекономічної активності суб’єктів господарювання залежатиме від того, на скільки
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вони врахують в своєму стратегічному плануванні розвитку екологічний чинник
та розроблять і впровадять в свою діяльність екологізаційні рішення та проекти.
Такі результати проведеного аналізу статистичних даних дають змогу
стверджувати про необхідність комплексного аналізу результатів розвитку
підприємств з врахуванням екологічних чинників у стратегічному плануванні
діяльності підприємства, що дасть змогу ефективно виявляти можливості та
перешкоди у забезпеченні екологізації логістичних процесів на підприємстві та
отримувати додаткові економічні переваги в умовах зростання рівня конкуренції.
Більше того, проведені заходи екологізації, дозволять зменшити в першу чергу
обсяги викидів та скидів шкідливих речовин та обсяги утворення відходів, які
перевищують встановлені ліміти, плата за які стягується з чистого прибутку
підприємства, тим самим збільшуючи його.
Згідно думок та тверджень сучасних вітчизняних вчених, пріоритетність
екологічного спрямування зумовлена вимогою екологізації логістичних процесів у
комплексному підході – покращення екологічних характеристик не лише технологічного процесу, але й кінцевої продукції. Екологізація логістичних процесів стимулює
технологічні інновації та змінює пріоритети ведення бізнесу. Окрім того, економічні
механізми працюють так, щоб в першу чергу стимулювати використання екологічних
технологій, а не покривати шкідливі наслідки виробничої діяльності з використанням
застарілих способів виробництва [1, с. 181].
Недотримання сучасних екологічних вимог виробничих технологій є
основною перешкодою на шляху забезпечення сталого розвитку та стратегічної
конкурентоспроможності національної економіки країни. Погіршення та
недотримання належного рівня екологічних параметрів продукції призведе до
зменшення присутності вітчизняних виробників на внутрішніх та зовнішніх
ринках, зменшить обсяг експорту продукції, знизить рівень рентабельності
підприємств та добробут країни вцілому.
1. Попова О. Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості
розвитку суб’єктів господарювання: монографія / О.Ю.Попова. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ»,
2010. – 430 с.
2. Статистичний збірник «Регіони України» за 2012 рік / Державна служба
статистики України. – Київ, 2012. – ч. 2. – 810 с.
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Національний університет державної податкової служби України
ГЕНЕЗИС УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ
Дослідження історії становлення та розвитку управління оподаткуванням
потрібно почати з обґрунтування «точки відліку» часу.
Звісно, чим більший період часу досліджувати у ретроспективі, тим точніше
можна визначити причинно-наслідкові зв’язки та тенденції розвитку процесу у
майбутньому. Вважаємо за доцільне в основу визначення «точки відліку» покласти два основні положення:
1) враховуючи, що управління оподаткуванням здійснюється у суспільстві,
період дослідження повинен охоплювати розвиток сучасної цивілізації;
2) управління оподаткуванням доцільно досліджувати з періоду, коли у
суспільстві почали проявлятися такі процеси як управління та оподаткування.
Таким чином, за точку відліку історії становлення та розвитку управління
оподаткуванням, вважаємо за доцільне взяти період кам’яного віку після
сходження льодовику (приблизно 8300 років до нашої ери).
Ґрунтовний аналіз становлення та розвитку управління оподаткуванням за
період від 8300 років до нашої ери – до сьогодення дає можливість виділення
наступних етапів:
1) зародження перших моделей управління та логіки процесу оподаткування як передумов становлення управління оподаткуванням;
З позиції управління та оподаткування даний період є досить унікальним. Не
дивлячись на те, що управління оподаткуванням до створення держав не існувало,
перші прояви як управління, так і логіки процесу оподаткування (прийняття
індивідуальних обмежень задля досягнення суспільних цілей, яке проявлялося у
сутності культу поховання та системи табу (первісного кодексу неписаних
правил)) у часи первіснообщинного ладу були присутні. Вони знайшли свій прояв
у ранніх релігійних системах (тотемізм, анімізм, фетишизм, шаманізм).
2) виникнення податків, кардинальна трансформація концепції управління та становлення практики управління оподаткуванням;
Виникнення перших податків пов’язують з становленням держави – формального інституту, за допомогою якого здійснюється організація суспільного життя спільноти. По-суті утворення держави є наслідком глобалізації як об’єктивного процесу.
Виникнення держав (у першу чергу Єгипту) на основі реалізації натовпоелітарного управління спричинило по-перше, узурпацію влади обмеженим колом
осіб (при цьому для подолання суспільного супротиву було застосовано релігійні
вчення, а саме – міфологію з пантеоном богів, героїв та людей), по-друге, зловживання елітою своїми владними повноваженнями, що негативно відобразилося на
соціальних відносинах у суспільстві, у тому числі, і на добровільності індивідуальних обмежень задля досягнення суспільних цілей, та, як результат, обумовило
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необхідність виникнення нормативних актів («перші правові норми фактично
поєднували в собі загальні правила, які вже давно існували як звичаї та норми
моралі» [1]) та податків.
З наведеного вище видно, що податкові відносини підтримувалися за рахунок
натовпо-елітарного управління, що «призвело до посилення соціальної диференціації, і як наслідок, до – соціальної нестабільності у суспільстві та соціального
перевороту» [2, с. 83].
3) розвиток управління оподаткуванням як мистецтва;
Основними особливостями, які були притаманні управлінню оподаткування у
даному періоді є: 1) розвиток управління оподаткуванням здійснюється у межах
натовпо-елітарної модулі управління; 2) майже у всіх країнах світу виникають
державні органи, які стають суб’єктами управління оподаткуванням; 3) управлінню
оподаткування притаманний тактичний характер; 4) здійснюється постійний пошук
шляхів підвищення ефективності та справедливості оподаткування, добровільності
сплати податків; 5) основною функцією податків визнається фіскальна; 6) протягом
останнього століття періоду підвищується інтерес науковців та практиків до регулюючої функції податків.
4) виникнення передумов для формування управління оподаткуванням як
науки.
Основною особливістю даного етапу є трансформація управління оподаткування з мистецтва до науки. При цьому остаточний результат – практична
реалізація управління оподаткуванням на основі наукового підходу (у межах
повної функції управління) – на сьогоднішній день є відсутнім.
Підсумовуючи викладене вище зазначимо, що за результатами дослідження
історії становлення та розвитку управління оподаткуванням можна сформулювати
наступні узагальнення:
1) Зародження податків відбувалося за умов справедливого управління і у
самому першому вигляді являли собою прийняття індивідуальних обмежень задля
досягнення суспільних цілей. По суті логіка процесу оподаткування була підпорядкована регулюванню суспільних відносин (тобто основотворчою функцією
податків є регулююча). У процесі історичного розвитку (у першу чергу внаслідок
виникнення, а пізніше світового розповсюдження, натовпо-елітарної концепції
управління) податки починають використовуватися не як інструмент регулювання
суспільних відносин, а як механізм накопичення фінансових ресурсів (оподаткування зорієнтовується на виконання суто фіскальної функції). На сьогоднішній
день все більше вчених звертають увагу на зростання ролі регулюючої функції
податків, проте і нині вона вважається другорядною у порівнянні з фіскальною.
2) Виникнення та світове розповсюдження натовпо-елітарної концепції
управління (яка існує і донині) спричинило появу значної кількості негативних
тенденцій у економіці в цілому та в оподаткуванні зокрема (переорієнтація оподаткування на виконання суто фіскальної функції; виникнення нерівності та несправедливості в оподаткуванні; зниження рівня добровільності сплати податків; виникнення необхідності законодавчого зобов’язання сплати податків та відповідно
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забезпечення контролю за його дотриманням, що у свою чергу спричинило появу
податкової служби). Їх подолання та упередження негативних наслідків знаходиться
у площині переходу від натовпо-елітарної до справедливої концепції управління.
3) Виникненням усвідомленого управління оподаткуванням можна вважати
реформу Октавіана Августа (27 р. до н. е. – 14 р. н. е.), який по суті створив
податкову службу. Наступний розвиток управління оподаткуванням здійснювався
методом спроб і помилок (без належного наукового підходу до управління). І
лише у 1990 році вченими формалізовано управління за повною функцією, що
створило передумови для формування управління оподаткуванням як науки.
Досягнення останнього дозволить оцінити справжні інтереси та потреби суб’єктів
податкової політики, а, відповідно, і забезпечити перехід від натовпо-елітарної до
справедливої концепції управління.
1. Мищак І.М. Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної
служби в стародавньому Єгипті [Електронній ресурс] / І.М. Мищак. – Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/nzizvru/2012_5/p14_ 47.html
2. Яруллин Р.Р. Древнеегипетская научная мысль в области финансов в эпоху
государственных образований / Р.Р. Яруллин // Проблемы современной экономической
теории : материалы ІІ Международной научно-практической конференции. – 2012. – 16-17
ноября. – С. 81-84.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ПІЛЬГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОДАТКОВОГО ВПЛИВУ
НА АКТИВІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стан розвитку економіки значною мірою впливає на характер та особливості
інвестиційних відносин. Враховуючи те, що економічному середовищу притаманні
динамічні зміни, об’єктами наукового пошуку повинні бути конкретно-історичні
форми та обставини, які і обумовлюють, через природу причинно-наслідкового зв’язку, прояв економічних явищ та закономірностей. Тобто дослідження стану та пошук
шляхів удосконалення впливу пільгового оподаткування на активізацію інвестиційної
діяльності доцільно здійснювати з урахуванням фактично існуючих історично
сформованих економічних відносин у конкретний момент часу і у конкретній країні.
Враховуючи, що основною метою дослідження є підвищення ефективності
впливу пільгового оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності в
Україні за нинішніх умов господарювання та економічних відносин, вважаємо за
доцільне та необхідне проаналізувати і оцінити практику пільгового оподаткування у контексті фіскальної, економічної та інвестиційної достатності. Для цього
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на основі фактичних даних розрахуємо коефіцієнти фіскальної, економічної та
інвестиційної достатності податкових пільг і відобразимо їх динамку на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів фіскальної, економічної та інвестиційно
ї достатності податкових пільг в Україні

Перш ніж аналізувати динаміку наведених на рисунку коефіцієнтів, зазначимо, що алгоритм їх розрахунку, передбачає порівняння не абсолютних значень
ефекту та витрат, пов’язаних з наданням пільг, а їх темпів зростання. При цьому
показниками інвестиційного, фіскального та економічного ефекту визначені вартісна оцінка капітальних інвестицій, податкових надходжень до зведеного бюджету та валового внутрішнього продукту відповідно. Що ж стосується оцінки втрат
бюджету від надання податкових пільг, яка у світовій практиці може реалізуватися
методом втрачених доходів та методом еквівалентних витрат, зазначимо, що нами
взяті дані зі Статистичних бюлетенів «Діяльність державної податкової служби
України» в яких використовується метод втрачених доходів.
Що ж стосується оцінки динаміки коефіцієнтів фіскальної, економічної та
інвестиційної достатності податкових пільг в Україні, то з рисунку 1. можна
зробити наступні узагальнення:
– тенденції в динаміці усіх показників є побідні, що свідчить про привалювання значення показника темпів зростання втрат бюджету від надання
податкових пільг в усіх коефіцієнтах;
– протягом 2009–2011 років значення коефіцієнтів були менше одиниці, що
спричинено відносно суттєвим перевищенням темпів зростання втрат
бюджету від надання податкових пільг над темпами зростання капітальних
інвестицій, податкових надходжень до зведеного бюджету та валового
внутрішнього прибутку відповідно;
– суттєве перевищення одиниці значеннями коефіцієнтів, яке спостерігалося
у 2002, 2004 та 2012 роках, спричинено відносно різким скорочення
розмірів втрат бюджету від надання податкових пільг.
Таким чином можна зробити висновок, що, за діючої практики пільгового
оподаткування в Україні, зростання коефіцієнтів інвестиційної, фіскальної та
економічної достатності досягається за рахунок скорочення втрат бюджету від
надання податкових пільг і навпаки – на скорочення коефіцієнтів впливає зростання обсягів втрат бюджету від надання податкових пільг. Іншими словами зміна
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темпів зростання втрат бюджету від надання податкових пільг впливає на
значення коефіцієнтів інвестиційної, фіскальної та економічної достатності, а не
на темпи зростання відповідно капітальних інвестицій, податкових надходжень до
зведеного бюджету та валового внутрішнього продукту.
Для підтвердження висновку нами розраховано коефіцієнти кореляції між
втратами бюджету від надання податкових пільг та капітальними інвестиціями,
податковими надходженнями до зведеного бюджету і валовим внутрішнім
продуктом у розрізі їх абсолютних значень та темпів зростання за період 20012012 років, значення свідчать про відсутність кореляції.
Тобто, вітчизняна практика пільгового оподаткування в Україні не підпорядкована інвестиційним, фіскальним та економічним цілям. Проте, не дивлячись на
зазначене вище з кожним роком втрати бюджету від надання податкових пільг
зростають. Таку тенденцію до зростання обсягів пільг можна пояснити словами
академіка В. М. Гейця, який зазначає, що податкові пільги а Україні
встановлюються «… не від їх соціально-економічної значущості, а від міцності
позиції тієї групи депутатів, що лобіюють інтереси певної категорії платників
податків у парламенті» [1, с. 12]. Дана ситуація свідчить про пріоритетність
корпоративних інтересів над суспільною корисністю. Вирішення цієї проблеми
знаходиться у площині переосмислення концептуальних положень впливу
оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності
Таким чином, підсумовуючи оцінку ефективності використання пільгового
інструментарію податкового впливу на активізацію інвестиційної діяльності
можна сформулювати наступні узагальнення:
1) вплив пільгового інструментарію податкового впливу на активізацію
інвестиційної діяльності в Україні є неефективним, що у першу чергу обумовлено
невикористанням інвестиційної податкової знижки, неоподатковуваних резервних
фондів та інвестиційного податкового кредиту;
2) вітчизняна практика пільгового оподаткування характеризується
відсутністю кореляції між втратами бюджету від надання пільг та катальними
інвестиціями, податковими надходженнями до зведеного бюджету і валовим
внутрішнім продуктом, а відтак з позиції досягнення інвестиційної, фіскальної та
економічної цілей є неефективною.
З метою забезпечення ефективності реалізації пільгового інструментарію
податкового впливу на активізацію інвестиційної діяльності в Україні необхідно
по-перше, переосмислити концептуальні положення впливу оподаткування на
активізацію інвестиційної діяльності з позиції суспільної корисності; по-друге,
розробити пропозиції стосовно практичного застосування інвестиційної податкової знижки, неоподатковуваних резервних фондів та інвестиційного податкового
кредиту.
1. Геєць В. М. Формування дохідної частини бюджету: підсумки, проблеми,
перспективи / Геєць В. М. // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 1. – С. 9 – 30.
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК
ІНТЕГРОВАНОГО ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В умовах економічної нестабільності першочерговим завданням держави є
забезпечення ефективного функціонування стратегічних товарних ринків, зокрема,
зернового, шляхом розробки та впровадження відтворювальних механізмів їх
цілеспрямованого регулювання. Такі механізми, з одного боку, здійснюють не
одиничний локальний, а системний стабілізуючий вплив на відтворювальну
систему суміжних до зернового ринку, долаючи асиметричність її розвитку, з
іншого, сприяють реалізації економічних інтересів не окремих суб’єктів ринку, а
держави та суспільства, забезпечуючи вагомий приріст доданої вартості товарів і
податкових надходжень. За результатами проведених автором досліджень [1,
с. 285-349], головні складові відтворювального механізму збалансованого розвитку інтегрованого зернового ринку України та пропозиції щодо їх реалізації
узагальнено в табл. 1.
Таблиця 1
Відтворювальний механізм збалансованого розвитку інтегрованого зернового
ринку України [авторська розробка]
Пропозиції щодо реформування діючих та впровадження
нових регуляторних заходів
1. Проведення фінансових інтервенцій не за мінімальними, а ринковими цінами, що забезпечують рентабельність продукції на рівні, достат1. Фінансові інтерньому для розширеного відтворення (близько 30 %).
венції Аграрного
2. Спрощення доступу безпосередніх зерновиробників до участі у
фонду на внутрішдержзакупівлях
ньому ринку зерна
3. Забезпечення достатності бюджетного фінансування Аграрного
фонду, високого рівня його платіжної дисципліни
2. Підтримка малих і 1. Підтримка створення виробничих і збутових зернових кооперативів
середніх зерновироб- за участю господарств населення і фермерських господарств
ників
2. Підтримка розвитку системи дорадчих служб в Україні
1. Організація роботи незалежних регіональних лабораторій якості
3. Узгодження екоагропродукції щодо визначення класу зернових культур в процесі їх
номічних. інтересів
надходження від виробників до зернового складу, передусім,
суб’єктів виробництелеваторів
ва та зберігання
2. Посилення державного контролю за тарифною політикою
зерна
елеваторів, в т.ч. і приватних
4. Стимулювання
Умови надання бюджетних дотацій виробникам твердої пшениці:
виробництва твердої 1. Обов’язкове використання елітного насіння твердої пшениці,
пшениці (шляхом
придбаного в українських насіннєвих господарствах
погектарних дотацій) 2. Реалізація зерна вітчизняним переробним підприємствам.
Складові механізму
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Продовження табл. 1
Складові механізму
для внутрішньої
переробки (досвід
Євросоюзу)
5. Стимулювання
експорту
українських
продуктів
зернопереробки із
високою доданою
вартістю

Пропозиції щодо реформування діючих та впровадження
нових регуляторних заходів
3. Заборона експорту зерна, що дотується державою
4. Селективність учасників програми (пріоритет національним
виробникам насіння, пшениці, борошна, хлібопродуктів)
1. Часткова компенсація вартості міжнародної сертифікації
зернопереробних підприємств
2. Переорієнтація Державної продовольчо-зернової корпорації України
з експорту зерна на продукти його переробки
3. Ефективна діяльність профільних об’єднань (Борошномельного
союзу, Союзу кормовиробників України)
4. Розробка та впровадження національної програми збагачення
борошна мікронутрієнтами (вітамінами та мікроелементами)

Реформування діючого інтервенційного механізму передбачає забезпечення
ефективного функціонування державного каналу реалізації зерна шляхом
проведення фінансових інтервенцій за ринковими цінами, спрощення доступу
малих і середніх зерновиробників до участі в держзакупівлях. З іншого боку, їх
об’єднання у виробничі та збутові зернові кооперативи значно розширить можливості доступу до участі в державних програмах розвитку зернового ринку. З метою
зростання товаропотоків між аграрним і переробним секторами інтегрованого
ринку, зменшення обсягів позаелеваторного зберігання зерна доцільно забезпечити визначення класу зерна в процесі його надходження до зернового складу
незалежними регіональними лабораторіями якості. Водночас для недопущення
необґрунтованого завищення тарифів приватними елеваторами необхідно посилити державний контроль за їх ціновою політикою (див. табл. 1). Загалом перші три
складові відтворювального механізму, що пропонується, орієнтовані на зменшення цінової залежності первинних виробників від політики трейдерів та елеваторів,
переорієнтацію зернопотоків із непрозорих «інших» каналів в організовані збутові
мережі (кооперативні, державні, зернопереробні).
Механізм стимулювання виробництва пшениці твердих сортів для вітчизняних переробних підприємств корелює із європейською програмою прямої підтримки зерновиробників. Відповідно до ч. 2 ст. 73 Регламенту Ради ЄС № 1782/2003,
допомога надається виробникам твердої пшениці лише за умови, якщо вони
використовують сертифіковане насіння високої якості, а сама пшениця може бути
використана для виготовлення манної крупи або макаронних виробів [2, с. 75].
Таким чином, у законодавчому порядку закріплюється необхідність взаємодій товарно-фінансових потоків між насіннєвим, зерновим, борошняним та макаронними ринками у їх відтворювальній системі, що сприяє її збалансованому
розвитку. Використовуючи розроблену систему критеріїв, автором здійснено
оцінку бюджетної ефективності механізму стимулювання виробництва твердої
пшениці для внутрішньої переробки. Результати оцінки довели, що каталізатором
зростання доданої вартості та податків є виробничі сектори ринків насіння, зерна,
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борошна і хлібопродуктів, забезпечуючи рентабельність регулювання 52 % за
рівня дотацій 1120 грн/га [1, с. 328-331].
Реалізація комплексу прикладних заходів, орієнтованих на стимулювання
експорту борошномельної та комбікормової продукції (див. табл. 1), дозволить
отримати значний відтворювальний і податковий ефекти, що підтверджено
показниками бюджетної ефективності. Результати оцінки довели, що зменшення
обсягів експорту пшениці всього на 1 % за одночасного виробництва із даної
пшениці 59,8 тис. т борошна та його експорту дозволить отримати загальний приріст доданої вартості і податкових надходжень у секторах суміжних ринків на
суму 17,5 і 5,3 млн. грн. відповідно. Водночас 1 %-ве скорочення обсягів експорту
фуражної кукурудзи із наступним виробництвом і експортом 108,7 тис. т
збалансованих комбінованих кормів згенерує загальний приріст доданої вартості і
податкових надходжень у розмірі 75,8 і 23,8 млн. грн. відповідно [1, с. 342-345].
Відповідно, включення у відтворювальний процес виробничих секторів ринків
борошна і комбікормів генерує значний відтворювальний і податковий ефект
навіть за 1 %-го скорочення зернового експорту, обумовлюючи цілеспрямовану
орієнтацію регуляторних заходів держави на стимулювання ефективного використання виробничого потенціалу інтегрованих ринків продуктів зернопереробки із
високою доданою вартістю.
1. Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: монографія /
О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.
2. Ринок зерна: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України
acquis communautaire Європейського Союзу. Міністерство юстиції України: Департамент з
питань адаптації законодавства. – К., 2009. – 115 с.
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КОМПЛЕКСИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ – ШЛЯХ ДО СТАЛОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ
Інтенсивний розвиток науки і техніки пов'язаний як позитивними, так і
негативними наслідками. Наразі особливо гостро постає питання співвідношення
темпів розвитку науково-технічного прогресу і збереження довкілля як єдино
можливого середовища життя і діяльності людини.
Останнім часом проблема забруднення природних ресурсів (повітря, води і
грунту) відходами виробництва і споживання набула загрозливих масштабів, і,
відповідно, є однією із складових екологічної кризи. Проблему відходів на
міжнародному рівні визнано однією з таких, що перешкоджають сталому розвитку
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світового господарства (Міжнародна конференція з навколишнього середовища і
розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 рік).
Упродовж останнього десятиліття з'явилась значна кількість публікацій,
присвячених дослідженню та аналізу проблем відходів на міжнародному, та
державному рівнях. Значний внесок в розроблення даного напрямку зробили такі
вчені як Ю. Стадницький, О. Амоша, Б. Данилишин, Ю. Березовська, К. Левицький, Л. Єрьоменко, А. Борисенко, О. Супруненко, Я. Логінов та ін.
Управління поводженням з побутовими відходами в Україні є малоефективним, що зумовлено насамперед низьким рівнем їх утилізації [3, c. 87]. Недостатня
кількість сучасних полігонів для розміщення побутових та інших відходів,
незадовільна робота комунальних служб породжують появу неорганізованих і
несанкціонованих смітників, вплив яких на різні компоненти довкілля проконтролювати практично неможливо.
Приєднавшись до Базельської конвенції «Про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням» Україна отримала
можливість співпрацювати з урахуванням своїх потреб і пріоритетів зі Сторонами
конвенції і компетентними міжнародними організаціями.
Ефективний і цілеспрямований розвиток систем управління відходами,
безумовно, є важливою і необхідною компонентою переходу суспільства до
чистих технологій, одним із кроків до ідеальної мети «zero Waste» (прийнято в
Європі, означає «нуль відходів», тобто повністю безвідходні технології). Для
цього сьогодні і в найближчій перспективі необхідно значно підвищити ефективність роботи всіх установ і організацій, що діють у сфері охорони довкілля, на
державному, регіональному і місцевому рівнях в таких пріоритетних напрямах, як
[2, c. 69]:
• розвиток систем поводження з відходами та інформування про забрудненість ними навколишнього природного середовища;
• розробка і прийняття нормативних актів і методичних вказівок, що мають
регулювати діяльність, пов'язану з відходами, на всіх рівнях управління з
метою мінімізації і локалізації негативного впливу відходів на будь-які
компоненти довкілля;
• створення сприятливих економічних і правових умов для координації
вдосконалення діяльності по управлінню відходами, зокрема їх переробки,
утилізації, знешкодження, розміщення;
• реальне залучення компетентних громадських організацій і спеціалістів до
екологічної експертизи пілотних та інших проектів утилізації різноманітних промислових відходів (ПВ) і твердих побутових відходів (ТПВ).
Розробка і реалізація дійових адміністративних, організаційно-економічних і
технологічних методів управління відходами дає змогу реалізувати принцип
мінімізації їх утворення і негативного впливу на будь-який компонент довкілля.
При цьому підвищення ефективності і рентабельності системи управління небезпечними відходами з врахуванням міжнародного досвіду є запорукою і необхідним етапом наближення до європейських стандартів охорони та управління
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навколишнім природним середовищем згідно з системою екоменеджменту і
стандартом ISO 14001 Європейського Союзу [1, c.260].
Що стосується державного рівня, то у 2013 році було схвалено Концепцію
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки [2, с. 63].
При складанні цієї Концепції було запропоновано два варіанти вирішення проблеми відходів:
– перший – розроблення додаткових та продовження виконання затверджених державних програм (недоліками цього варіанта визнано неможливість
комплексного розв’язання проблеми);
– другий, оптимальний – визначення напрямів і пріоритетів провадження
організаційної, виробничої, науково-технічної, природоохоронної та іншої
діяльності у сфері поводження з відходами з урахуванням відповідних
екологічних і соціально- економічних державних і регіональних програм,
впровадження дієвої системи заготівлі, збирання та утилізації відходів як
вторинної сировини, удосконалення технології захоронення відходів, що не
можуть бути перероблені або утилізовані [2, c. 68].
Власне бачення розв'язання проблеми ТПВ регулярно подає Державний
комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Проте і його
«Концепція поводження з побутовими відходами в Україні», і попередні не відмовляються від ідеї розгортання в країні сміттєспалювальних заводів. А досвід, як
закордонний, так і власний, свідчить: спалювання сміття – шлях хибний, екологічно небезпечний та економічно невигідний. Водночас вітчизняні фахівці мають
достатньо пропозицій щодо знешкодження непридатної для перероблення маси
сміття, такі як організація полігонів нового типу, запровадження масштабних
піролізних установок, переведення відходів у паливо тощо [1, c.256].
Однак треба також розуміти, що головну увагу у будь-якій програмі поводження з побутовими відходами потрібно приділяти роботі з населенням.
Українським ентузіастам запровадження ефективної системи роздільного збирання та перероблення відходів не варто недооцінювати потенціалу власної
країни. Адже, з одного боку, навіть у Європі не всі держави вже налагодили
функціонування таких систем. З іншого – програма, яка добре осмислена населенням, працює попри початковий скепсис [4, c. 47].
1. Гусятинська Н.А., Чорна Т.М. Утилізація відходів: формування безпечного середовища
життєдіяльності людини // Збірник праць за матеріалами Міжнародного наукового семінару
«Управління безпекою складних систем 2012». – 20-24 лютого 2012 р. – Ліптовський Мікулаш,
Словаччина. – С. 157-162.
2. Єрьоменко А. Велика таємниця «сміттєвого податку» // Дзеркало тижня. – 2009. – № 27
(352). – с. 60-96.
3. Сущенко І. Сміття як корисний продукт // Дзеркало тижня. – 2014. – № 35 (714). с. 83-92.
4. Попова О. Екологія входить у ринок // Дзеркало тижня. – 2011. – № 40 (364). с. 43-67.
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ВПЛИВ КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ
НА РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Економічна криза, що триває, змушує вчених шукати адекватні відповіді
навиклики, що виникли, і намагатися переконати уряди у правильності
пропонованих рекомендацій. Тим часом ці рекомендації не тільки відрізняються,
але й нерідко є протилежними. Одні закликають до жорсткої економії, другі –
навпаки, до стимулювання попиту, одні – до посилення державного втручання в
економіку, другі – до свободи ринкових сил, тощо [1, с.5].
Уряд України, виконуючи,зокрема, вимоги МВФ, та перебуваючи у надзвичайно
складній ситуації, що пов'язана з діями агресора, притримується режиму жорсткої
економії, який здійснює значний вплив на доходи населення України.
Аналізуючи політику економії, яку проводить Україна, копіюючи досвід
Європейської спільноти та перебуваючи в режимі кризового періоду, слід зазначити,
що неминуче скорочення зайнятості та зростання безробіття призведе до різкого
зниження доходів основної частки населенняУкраїни, оскільки основним джерелом
доходів українців залишається заробітна плата. Сучасний кризовий період в Україні, на
нашу думку, характеризується розквітом сепаратистських рухів на сході країни,
спланованими та чіткими діями агресора, міграцією робочої сили, зростанням темпів
інфляції (зокрема, за січень-лютий 2015 року темп інфляції становив 2,1%; у період з
лютого 2014 року по лютий 2015 року темп інфляції становить 4,67% [2] і це тільки
дані офіційної статистики)та загостренням депресії, що призводить до втрати довіри
влади перед своїм населенням.Різке зростання тарифів на послуги житловокомунального господарства (ЖКГ), зокрема на газ для населення, зумовлене
необхідністю приєднання до європейського газового ринку, диверсифікації постачання
газу та зменшення впливу монополій,спричинить зубожіння населення України,
оскільки видатки за послуги ЖКГ перевищуватимуть доходи населення.
На наш погляд, до першочергових завдань Уряду України, слід віднести
подолання кризового періоду шляхом посилення роботи правоохоронних органів щодо
припинення діяльності сепаратистських рухів на теренах нашої держави, зупинення
зниження рівня реальних доходів населення втілюючи основні принципи індексації
доходів, ліквідації заборгованості заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат
та сприяння легалізації тіньових доходів населення втілюючив життя розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів
та відносин у сфері зайнятості населення»від 02.03.2010 року.
Основним ж завданням, на нашу думку, є повернення довіри населення до
керівництва нашої держави шляхом забезпечення в кризовий період зростання
видатків на користь громадян.
1. Геєць В.М. Вихід з кризи /В.М. Геєць, А.А. Гриценко// Економіка України. – 2013. –
№6 (619). – С. 4-19.
2. Офіційний веб-сайт Державноїслужби статистики України. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Здоров’я громадян є рушійною силою формування потужності та розвитку
економіки країни. Адже зрозумілим є те, що, чим здоровішою є людина, тим
більшими трудовими ресурсами вона володіє. Розвиток галузі охорони здоров’я, її
структурних складових позначається на загальному стані здоров’я населення у країні.
Слід зазначити, що за період 2011-2013 роки в України проводилася медична
реформа що базувалась на реструктуризації галузі охорони здоров’я у пілотних
регіонах, до яких відноситься Вінницька, Дніпропетровська, Донецька область та
м. Київ [1]. Але за певних обставин, таких як нестача фінансування, бюрократизм,
невідповідність ресурсного і кадрового забезпечення галузі реальним потребам,
недостатня поінформованість населення та медичного персоналу щодо запланованих
змін призвели до неможливості реалізації даної реформи, та більш того, розпочаті
пертурбації лише погіршили загальний рівень обслуговування людей.
Наразі державою формується комплекс стратегій щодо реформування галузі
охорони здоров’я, до яких відноситься «Національна стратегія побудови нової
системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 роки», що включає в себе
оптимальне використання міжнародної допомоги, консолідації зусиль донорів
відносно підтримки реформ в Україні та вирішення існуючих проблем.
Але слід закцентувати увагу на тому, що галузь охорони здоров’я в Україні має
багатокомпонентний адміністративно-територіальний розподіл та нерівномірний
розвиток у регіонах, що позначається й на загальному стані здоров’я населення. Тому
стратегії, що будуть реалізовуватися в Україні мають враховувати специфіку певних
груп регіонів. У [2] були зроблені дослідження щодо моделювання системи
інтегральних показників та оцінки регіонального розвитку галузі охорони здоров’я в
Україні, де чітко визначені значні відхилення основних показників рівня розвитку
галузі охорони здоров’я по регіонах. За результатами моделювання із використанням
економіко-математичних методів, включно кластерного аналізу, були сформовані три
кластери, до кожного з яких входили регіони із найбільш близькими значеннями
показників рівня розвитку галузі охорони здоров’я. Серед інтегральних показників, що
порівнювалися по кожному кластеру були медично-кадровий потенціал (Y1),
фінансовий потенціал (Y2), медичні ресурси (Y3), якість надання медичної допомоги
(Y4), стан здоров’я (Y5), демографічні очікування (Y6), екологічний стан (Y7).
В результаті проведення кластерізації регіони розподілилися за трьома
кластерами наступним чином: до першого кластеру потрапили АР Крим, Вінницька,
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська,
Хмельницька, Чернівецька області; до другого кластеру увійшли Днiпропетровська,
Донецька, Київська, Полтавська, Харкiвська області та до третього кластеру включені
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відповідно Запорiзька, Івано-Франкiвська, Кіровоградська, Луганська, Львiвська,
Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Ченiгiвська області.
В [2] зроблено детальний аналіз отриманих значень інтегральних показників
по кластерам, де зазначено, що жоден із них не відповідає високому рівню
розвитку галузі. Таким чином, доцільною є розробка стратегій, комплексу заходів
та рекомендацій, що сприятимуть підвищенню ефективності функціонування
галузі охорони здоров’я, враховуючи загальні та специфічні характеристики
інтегральних показників по всіх кластерах. Зрозуміло, що на практиці досягти
еталонного значення майже не можливо, але покращити певні показники розвитку
галузі охорони здоров’я є доцільним.
На рис. 1 зображені результати значень інтегральних показників рівня
розвитку галузі охорони здоров’я у відсотку від еталонного значення за трьома
кластерами.

Рис. 1. Значення інтегральних показників (Y1 – Y7) трьох кластерів

Регіони першого та третього кластеру мають низький рівень медично-кадрового потенціалу, тому для них доцільно: збільшити кількість випускників медичних вищих навчальних закладів; підвисити кваліфікаційну категорію лікарів;
покращити умови праці медперсоналу; проводити підсилену політику урегулювання співвідношення лікарів і середнього медперсоналу; підвисити соціальний
захист медичних працівників.
Регіони другого кластеру відрізняються прийнятним рівнем медично-кадрового потенціалу, таким чином для цього кластеру рекомендовано: зберігати кількість випускників медичних вищих навчальних закладів; зберігати та збільшувати
рівень кваліфікаційної категорії лікарів; покращити умови праці медичного
персоналу; урегулювати співвідношення лікарів і середнього медичного
персоналу; продовжувати політику соціального захисту медичних працівників;
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продовжувати використовувати фінансові механізми для покращення ефективного
функціонування галузі.
Регіони, що увійшли до першого та третього кластеру мають низький рівень
фінансового потенціалу, тому для них рекомендовано: удосконалити фінансові
механізмів, залучати додаткові кошти фінансування галузі; запровадити медичне
страхування; збільшити видатки на централізовані заходи; значно підвищити
оплату праці медичних працівників, впровадити бонусну систему.
Для другого кластеру, що має достатній рівень фінансового потенціалу рекомендовано: продовжувати використовувати фінансові механізмів для покращення
ефективного функціонування галузі; зберігати позитивну динаміку залучення
додаткових коштів фінансування галузі; продовжувати впровадження бонусів.
Регіони першого та другого кластеру мають достатній рівень медичних
ресурсів. Для цих регіонів розроблено наступні рекомендації: продовжувати
оптимізацію мережі медичних закладів; покращувати наявні показники діяльності
медичних закладів.
Регіони третього кластеру мають прийнятний рівень медичних ресурсів, тому
для них доцільно: провести оптимізацію мережі медичних закладів; підвищити
матеріально-технічне забезпечення, сприяти виробництву медичного обладнання
та апаратури, ліків; сприяти розвитку наукових досліджень.
Регіони першого та другого кластеру мають прийнятній рівень якості надання
медичної допомоги, тому для них рекомендовано: підвищити медичні стандарти;
покращити систему замовлень медичних медикаментів; підтримувати соціальний
захист низьких верств населення; підвищити рівень доступності медичної
допомоги.
Регіони третього кластеру мають низький рівень якості надання медичної
допомоги, тому для них доцільно: значно підвищити медичні стандарти; удосконалити систему замовлень медичних медикаментів; впроваджувати програми та
реалізовувати проекти щодо соціального захисту низьких верств населення;
значно покращити рівень доступності медичної допомоги та послуг.
Для підтримки стану здоров’я населення у регіонах першого кластеру, який
має достатній рівень, необхідно: проводити профілактичні медичні заходи;
зберігати стабільний рівень стану здоров’я населення.
Для покращення показників стану здоров’я населення у регіонах другого та
третього кластеру доцільно: активно проводити профілактичні медичні заходи;
проводити моніторинг здоров’я населення; проводити ряд програм серед дітей та
молоді щодо здорового способу життя.
Регіонам другого кластеру рекомендовано проводити підсилену політику
щодо покращення демографічних показників шляхом популяризації батьківства,
підтримання сімей при народженні дитини.
Регіони першого та третього кластеру мають прийнятний рівень демографічних показників, що також вимагає певних заходів щодо підтримки сімей при
народженні дитини з боку держави.
346

Регіони першого кластеру мають еталонний рівень та регіони третього
кластеру мають високий рівень екологічного стану, отже для них рекомендовано
зберігати значення даного показника.
Регіонам другого кластеру необхідно покращувати екологічну ситуацію
шляхом реалізації проектів, направлених на покращення навколишнього середовища.
Також для всіх регіонів доцільно створити чітке розмежування надання
медичної допомоги на три рівні (первинного, другого та третього), розробити
методологічні рекомендацій щодо здійснення державної політики у галузі охорони
здоров’я, чітко дотримуватись норм трудового законодавства, удосконалити
існуючу нормативно-правову базу та проводити ряд медичних реформ.
Отже, для регіонів першого кластеру доцільно застосовувати стратегію
інтенсивного розвитку галузі охорони здоров’я, що сприятиме покращенню
медично-кадрового та фінансового потенціалу.
Для регіонів другого кластеру доцільно застосовувати стратегію покращення
демографічної ситуації, що сприятиме збільшенню тривалості життя населення.
Для регіонів третього кластеру необхідно застосовувати стратегію виходу з
кризи, що сприятиме усуненню існуючих територіальних диспропорцій та
забезпечить належний рівень надання медичної допомоги.
В процесі вивчення та структуризації специфічних проблем виділених груп,
запропонований комплекс заходів та практичних рекомендацій щодо реалізації
стратегічних цілей може уточнюватися та адаптуватися до умов конкретної
області.
Реалізація на практиці зазначених заходів та рекомендацій, що враховують
територіальні особливості та диспропорції розвитку галузі в регіонах, забезпечить
формування раціональної організації та управління системою охорони здоров’я.
Покращення функціонування системи охорони здоров’я у регіонах сприятиме
створенню рівних умов доступу населення до медичної допомоги належної якості,
підвищенню медичних стандартів, збалансуванню розвитку галузі на всій
території України, покращенню стану здоров’я населення та соціальнодемографічних показників.
1. Кабінет міністрів України постанова «Про затвердження Порядку створення
госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» від
24 жовтня 2012 р. № 1113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1113-2012-%D0%BF.
2. Трофименко Г. С. Моделювання системи інтегральних показників та оцінка
регіонального розвитку галузі охорони здоров’я України / Г. С. Трофименко // Інформаційне
забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах:
колективна монографія. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – С. 267-281.
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ВІДКРИТІ БЮДЖЕТИ – БАЗОВІ АСПЕКИ РЕФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Одним із визначних чинників демократичного устрою в суспільстві є
принцип відкритості та прозорості в діяльності державних органів влади. Для того,
щоб економіка України вийшла з кризи потрібно побудувати прозору систему
влади, особливо прозорими та детально регламентованими мають бути стандарти
регулювання державних фінансів, адже відкритість та прозорість фінансової
системи є основою здійснення економічних реформ.
У статті 7 Бюджетного кодексу України зазначено, що одним із основних
принципів бюджетної системи України є принцип публічності та прозорості, котрий зокрема полягає в інформуванні громадськості з питань складання, розгляду,
затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також
контролі за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. Дотримання
цього принципу на практиці є запорукою надійності бюджету, оскільки це
забезпечує довіру громадськості до бюджетної політики, сприяє збільшенню
надходжень до бюджетів різних рівнів, а також посилює ефективність державного
та громадського контролю над державними фінансами [1, с.96].
Оскільки відкритість бюджету є ключовою умовою функціонування суспільства, то останні роки в Україні відбувається орієнтація на прозорість його виконання.
Проблема прозорості дій влади на будь-якому рівні сьогодні особливо актуальна,
оскільки прозорість – основна умова відкритості рішень владних структур. Однак
сучасна практика у бюджетній сфері не відповідає вимозі прозорості, оскільки,
незважаючи на існуючі законодавчі норми щодо участі громадян у бюджетному
процесі, на практиці роль громадськості у прийнятті рішень обмежена [2].
Щодо соціальної технології «Прозорий бюджет» – це комплекс методично
описаних дій, які дозволяють фахівцям здійснювати суспільну участь в бюджетному
процесі з метою підвищення ефективності бюджетного процесу і досягненні кращого
соціального ефекту. Вона включає в себе основні і забезпечуючі технології. Основні –
технологія оцінки і аналізу прозорості бюджету і бюджетного процесу, технологія
прикладного бюджетного аналізу, технологія суспільної участі. Забезпечуючі – освітні
технології; технології внесення законодавчих ініціатив, що розширюють можливість
суспільної участі в бюджетному процесі [3].
Важливим елементом прозорості бюджету є інформування та своєчасне
передавання відомостей про хід всіх стадій бюджетного процесу, публікацію
статистичних і фінансових даних. В Україні на даний момент такі норми є досить
загальні і якщо інформація і публікується, то це є дуже великий масив даних, для
розуміння якого потрібен певний рівень підготовки, разом з тим у висвітленій
інформації фіксуються тільки загальні дані, яких недостатньо для розуміння бюджету.
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Також у соціальній технології «Прозорий бюджет» закладено засади того, що
представники органів влади мажуть пропонувати громадськості різні альтернативні рішення на обговорення, без можливості брати участь у реалізації
розроблених планів, тому роль громадськості в ухваленні рішень істотно
обмежена, і зводиться лише до суспільних слухань та конференцій [3].
Також в вищевказаному проекті розглядається такий рівень взаємодії влади та
громадськості, як сумісне ухвалення рішень. Даний рівень взаємодії припускає істотно
більш високу інформованість представників громадськості, що беруть участь, їх
освітній і експертний потенціал, а також більше часу на організацію всього процесу.
Зрозуміло, що і технології для отримання результату, що використовуються, будуть
складніші [3].
При реалізації цих заходів організатори стикаються з рядом проблем, таких як
недостатність фінансових коштів, бажання «переробити» або «підтасувати»
інформацію певними уповноваженими відділами, недостатній рівень адаптації
інформації для населення тощо.
Важливо заначити, що поширення моделі “відкритих бюджетів” на
регіональному рівні: посилить відповідальність органів виконавчої влади на всіх
стадіях бюджетного процесу; суттєво звузить можливості для корупційних схем та
угод; сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в регіонах зокрема та в Україні
загалом; підвищить довіру населення до влади та створить умови для суспільної
злагоди. Все це в сукупності сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів
зокрема, та України загалом [4].
Отже, на даний момент концепція відкритих бюджетів знаходиться на
початковому рівні розвитку, тому важливо залучати представників громадськості до
розробки та ухвалення бюджету держави, адже прозорість у виконанні бюджету може
істотно підвищити ефективність функціонування економіки, публікація даних сприяє
викриттю корупційних схем та допомагає виявити правопорушення, запобігти
шахрайству. Позитивними кроками в цьому напрямку до відкритості та доступності
бюджету, що водночас і передбачає дотримання принципу прозорості було зроблено
прийняттям Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. №
2939 – IV. Зокрема цим законодавчим актом встановлено, що не може бути обмежено
доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, умови отримання цих
коштів чи майна, прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб та найменування
юридичних осіб, які отримали ці кошти чи майно.
Таким чином можна зробити висновок, реформування механізму формування
місцевих бюджетів має бути ефективним у тому випадку, якщо буде відбуватися
водночас реформуванням адміністративної системи, а також окремих сфер діяльності
(галузей), що виробляють неринкові соціальні послуги. Одним з головних завданнь на
сьогоднішній день є проведення виважених та результативних реформ сфер охорони
здоров’я, дошкільної та середньої освіти, які мають забезпечити громадян послугами
високої якості, у належні строки, але на засадах економічної раціональності та
адресності. Слід зазначити, що показниками оцінювання при плануванні видатків
мають стати не ті, які враховують кількість споживачів відповідних послуг, а результат
– орієнтовні критерії відповідної державної політики (для медичної сфери – очікувана
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тривалість життя, середня захворюваність, рівень смертності загальний та серед різних
верств населення тощо).
1. Волохов О.С. Прозорість бюджету як запорука розвитку демократії в Україні /
Науковий вісник міжнародного гуманітарног університету. – № 6-2 – 2013 – с. 96-100.
2. Концепція Державної цільової програми створення та розвитку інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.minfin.gov.ua.
3. М.І. Цюцюра, Д.А. Харитонов, Г.О. Цюцюра. Соціальна технологія «Прозорий
бюджет»
як
інновація
/
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-6/84-89.
4. Центр політичних студій та аналітики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://cpsa.org.ua/proekty/stvorennya-i-vprovadzhennya-derzhavnoji-systemy-kontrolyu-zakoshtamy-vidkrytyj-byudzhet.

Ціжма О.А.
викладач
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту, ТНЕУ
ДЕФІНІЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Успішне функціонування системи розвитку трудового потенціалу регіону передбачає збільшення обсягів фінансових ресурсів. Сучасний стан таого фінансового
забезпечення розвитку трудового потенціалу в Україні виявляє низку проблем.
Актуальним аспектам розвитку трудового потенціалу присвячені праці
відомих науковців, зокрема О. Грішнової, Е. Лібанової, М. Семикіної, В. Тропіної
та інших. Дослідженню проблем фінансового забезпечення трудового потенціалу
та його розвитку присвячено чимало наукових праць, серед яких роботи О.
Портної, Р. Чорного, А. Крисоватого, С. Юрія, та ін. Разом з тим розгляд авторитетними вченими зазначених проблем носить загальний характер. Однак чимало
питань розвитку трудового потенціалу лишаються нерозв’язаними, зокрема й
певні аспекти його фінансового забезпечення. Водночас сучасний динамічний
розвиток інформаційного суспільства потребує постійної уваги до визначення
фінансової спроможності забезпечення розвитку трудового потенціалу насамперед
засобами бюджетних коштів у поєднанні з іншими фінансовими ресурсами.
Слід зазначити, що фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу є
складною та надзвичайно вагомою проблемою, що впливає на модернізацію
економіки України та зміцнення фінансового потенціалу, як держави, так і регіонів
зокрема. А це вимагає використання як усіх можливих механізмів фінансового
забезпечення, так і участь всіх елементів і складових [2; 5].
У сучасній економічній літературі досить часто розглядаються дефініції
фінансового забезпечення, аналізуються особливості організації фінансування
галузей економіки, пропонуються різноманітні моделі фінансового забезпечення,
зростання значення та впливу фінансів на соціально-економічний розвиток
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держави. У найбільш загальноприйнятому визначенні фінансове забезпечення
трактують «як один з методів фінансового механізму, що забезпечує покриття
витрат за рахунок визначення джерел, обсягів і форм фінансування, для
подальшого розвитку й досягнення визначених соціально-економічних цілей» [3].
Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу повинно сприяти
матеріальному, духовному і культурному розвитку кожної людини, формуванню її
прогресивного світогляду. У цьому контексті вкрай важливо розглядати складові
джерел фінансового забезпечення для формування нової європейської людинипрацівника-професіонала своєї справи, котра із задоволенням працює, без проблем
включається у новий процес, здатна до саморозвитку та самовдосконалення [6].
Ключове значення мають джерела фінансового забезпечення трудового
потенціалу і на рівні держави, і на рівні регіону. До них можна віднести:
– кошти державного та місцевих бюджетів, котрі слід залучати при створенні
нових та модернізації існуючих підприємств для розвиту конкретного
регіону;
– надання (сприяння у наданні) державних кредитів чи кредитних коштів
комерційних банків на навчання, донавчання та перепрофілювання майбутніх працівників конкретної галузі регіону;
– інформування та сприяння у грантовій підтримці фінансування навчання
персоналу та молодих спеціалістів, котрі можуть себе реалізовувати саме у
даному інформаційному суспільстві та є достатньо мобільними у пошуках
роботи;
– підтримка самофінансування домогосподарств у освіті та саморозвитку
шляхом надання якісних освітніх та інформаційних послу з боку держави
для забезпечення відповідного рівня працівника, котрий може застосовувати свої знання на практиці з метою забезпечення своїх потреб;
– забезпечення фінансування підприємствами своїх працівників для вдосконалення освітнього рівня та практичних навичок;
– забезпечення виконання Державною службою зайнятості безпосереднього
процесу навчання та до навчання з метою перекваліфікації осіб, що втратили роботу задля повернення їх у нормальне русло життя;
– непряме фінансування, а саме зменшення податкового навантаження на
працівників (особливо тих, хто займається перенавчанням чи фаховою
перепідготовкою) та ін.
Ключове значення для вирішення зазначених проблем має фінансове забезпечення реалізації зазначених заходів, спрямування ресурсів, запасів, засобів усіх
складових сукупного фінансового потенціалу України на розвиток трудового
потенціалу [1; 4].
Перелік вказаних заходів фінансового забезпечення розвитку трудового потенціалу потребує поширення, детального аналізу, визначення пріоритетності з обов’язковим урахуванням співвідношення фінансового забезпечення до можливих
оптимальних результатів реалізації мети. Враховуючи нестабільну та складну
ситуацію, що слалася на сьогоднішній день в нашій державі, зазначений підхід
необхідно реалізовувати у масштабах усієї країни та у кожному регіоні зокрема.
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Стабільність та стійке соціально-економічне зростання може гарантувати
тільки міцний трудовий потенціал. Без цього неможливо сформувати добробут
країни та досягти високих стандартів життя.
1. Гетьман О. О. Дослідження впливу демографічної складової на соціальноекономічний розвиток держави / О. О. Гетьман // Вісник Дніпропетровської державної
фінансової академії. Економічні науки. – 2013. – № 1 (29). – С. 9 – 16.
2. Качула С. В. Місцеві бюджети як джерело фінансового забезпечення розвитку
людського потенціалу в регіоні – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/57/7782.
3. Портна О. В. Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої
складової сукупного фінансового потенціалу України / О.В. Портна // – Бізнес Інформ. –
2013. – № 8. – С. 300 – 305.
4. Семикіна М. В. Регіональні проблеми збереження та розвитку трудового потенціалу
в умовах глобальної кризи / М. В. Семикіна // Наукові праці Кіровоградського національного
технічного університету. Економічні науки. – Вип. 16. – Ч. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2009. –
314 с. – С. 3 – 10.
5. Степанова Л. В. Механізм взаємодії кадрових агентств і підприємств в контексті
формування трудового потенціалу / Л. В. Степанова // Вісник Ужгородського національного
університету. Економічна серія. – 2013. – № 1 (38). – С. 263 – 267.
6. Чорний Р. С., Румянцева Г. І. Фінансове забезпечення розвитку трудового
потенціалу просторових форм організації українського суспільства – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47614/18-Chornyj.pdf?sequence=1.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Державне регулювання відносин
багаторівневу систему (рис. 1.1) [1].
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Рис. 1. Структура регулювання зайнятості населення
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Стратегія реалізації політики зайнятості повинна однаково стосуватися
компетенції усіх рівнів – від підприємства до держави, позаяк тактичні рішення
повинні бути у руслі виробленої стратегії, забезпечуючи її реалізацію.
Слід зазначити, що форми стратегічних і тактичних рішень різні: перші повинні
реалізуватися на основі розробки програми зайнятості шляхом прогнозування й
аналізу загальнодержавної, а другі – шляхом моніторингу відносин зайнятості в
регіоні і на підприємствах, а також за допомогою розроблення поточних дієвих
заходів щодо реалізації загальнодержавної програми зайнятості в регіоні.
У сучасних наукових публікаціях зустрічаються твердження про те, що в майбутньому найбільш важливим рівнем регулювання ринку праці стане регіональний.
Як аргумент наводиться той факт, що макроекономічний рівень регулювання не в
змозі охопити територіальні особливості ринку праці [3].
Дана тенденція справді існує й зумовлена значною соціально-економічною
диференціацією кожного регіону зокрема. Однак успіх у реалізації загальнодержавної програми зайнятості однаковою мірою залежить як від регіонального,
так і від державного рівня.
В умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки в регіоні
недоліками державного регулювання зайнятості завжди були відсутність стратегічного
уявлення про цілі політики зайнятості, акцентування уваги здебільшого на пасивних
заходах щодо підтримки зайнятості населення. Політика сприяння зайнятості
розумілась переважно як система заходів для реєстрації безробітних і надання послуг в
одержанні інформації про робочі місця, професійну підготовку й перепідготовку,
працевлаштування, одержання допомоги зареєстрованими безробітними і громадянами, які звернулись до служби зайнятості.
Сучасні концептуальні основи регулювання зайнятості населення в регіоні мають
полягати в органічному поєднанні механізмів саморегулювання та державного регулювання, які забезпечать умови для розвитку робочої сили та економічної активності.
На регіональному рівні створення умов для продуктивної праці населення
визначається “Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020
року”, до яких входить: створення сприятливої кон’юнктури на регіональному
ринку праці, зменшення регіональної диференціації у сфері зайнятості населення,
підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття; підвищення
рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької
діяльності; запровадження навчання з метою перепрофілювання та переорієнтації
трудових кадрів залежно від потреб регіонального ринку праці; вивчення попиту
щодо компетенції і професійної кваліфікації працівників регіонального ринку праці;
розроблення програм професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки
кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці; удосконалення діючої
структури зайнятості населення шляхом підвищення якості робочої сили, розвитку її
професійної мобільності, організація міжрегіональної та внутрішньорегіональної
трудової міграції (насамперед маятникової) для підвищення рівня зайнятості населення саме праценадлишкових територій; створення умов для підвищення рівня оплати
праці та ліквідації заборгованості з її виплати; розвиток у регіонах соціального
діалогу та колективно-договірного регулювання трудових відносин [2].
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Необхідно звернути увагу на те, що регулювання зайнятості досягає найвищого ефекту в тих країнах, у яких, по-перше, політика зайнятості є складовою
загальноекономічного механізму функціонування суспільного господарства; подруге, заходи державної політики зайнятості зосереджені на різних рівнях
державного управління; по-третє, до сфери політики зайнятості включено
найсуттєвiшi аспекти регулювання заробітної плати, посилення трудової мотивації
тощо. Тобто, державна політика зайнятості не повинна обмежуватись проведенням
заходів щодо сприяння працевлаштування та соціальної допомоги.
1. Безтелесна Л. І. Державне регулювання зайнятості: підручник / Л. І. Безтелесна,
Г. М. Юрчик. – Рівне : НУВГП, 2006. – 210 с.
2. Постанова КМУ “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року” від 6.08.2014 р. № 385 // [Електронний ресурс]. URL Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п
3. Регіональний вимір соціально-економічного розвитку і засади нової регіональної
політики. – К.: НІСД, 2013. – 82 с.
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EVOLUTION OF THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
It was during the 3rd Session of the UNEP (United Nations Environment Program)
Governing Council in 1975 when the notion of sustainable development was introduced. It
was determined then that appropriately developing society is a society that recognizes
primacy of ecological requirements which cannot be disturbed by civilization, cultural and
economic growth, has the ability to manage its own development in order to maintain
homeostasis and symbiosis with nature and by doing so cares for economical production
and consumption, as well as future effects of undertaken actions for the sake of future
generations needs and health [2]. This assumption was reflected in the conception of
society of respect for natural resources that was developed in Canada at the end of the 70’s.
It was at that time when the notion of sustainable development, i.e. ecological development
in which proper socio-economic planning helps to preserve conditions of living and allows
self-renewal of particular ecosystems, was opposed to the theory of economic growth. One
can say that it is a new philosophy of global development in that sense that apart from
agriculture (sustainable agriculture) it includes forestry, water resources, air protection and
industrial activities which – according to this conception – must not collide with natural
environment so that its internal balance was not disturbed. Many authors simply write about
sustainable society confirming in this way that it is a universal conception, taking into
account global development processes and whole societies.
“Our Common Future” by Gro Harlem Brundtland’s team − the report of the World
Commission on Environment and Development published in 1987, is one of the most
important studies for the evolution of the idea of sustainable development. The report
consists of the Commission’s overview and three parts. The overview, “From One Earth
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to One World” refers to global challenges related to successes and failures, crises
coupling, growth stability and institutional gap, political trends determined by
population and human resources, food, species and eco-systems, energy, industry and
urbanization, as well as international cooperation and institutional reforms concerning
the role of international economic relations, management of common goods, peace,
security, development, environment and essential legal and institutional changes.
Incidence of social, economic and political problems on a global scale in the first decade
of the 21st century has led to a drop of interest in sustainable development in many regions of
the world. It is being pointed out that this strategy is too difficult and too expensive (in a broad
sense) for poor states (societies). On the other hand, developed countries are not interested
keenly enough in providing logistical, financial, commercial and technological
(informational) help for less developed states and societies. Moreover, new economic
superpowers – China, India, Brazil or Russia – are increasing environmental pressure not only
within their own territories (nearly 15.5 million square miles) but also in other parts of the
world (in Africa, Asia, or Latin America) in the form of capital expansion [1, p.44].
Sustainable development is a very complex socio-economic strategy related to (and
dependent on) many elements of immediate physical and symbolic reality (diagram 1).
Informational and symbolic structure
(knowledge and relations)

Diagram 1. Conditions of sustainable
development of human civilization
Source: [1, p.45].
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Those elements, among others, are: (1) economic resources, (2) relevant institutions and
procedures, (3) space in which the strategy is carried out, (4) time of realization of plans, (5)
principles determining the nature of strategy, (6) proportions of development, setting harmony
of economic, social, ecological, spatial and political orders, (7) executive mechanisms, and (8)
appropriate people’s attitude, approving sustainable development both as belief (as a part of
value system) and action (market behavior or other forms of activity). All those symbolic and
material elements are essential for realization of the strategy of sustainable development.
They constitute its material and informational and symbolic infrastructure. However, taking
into consideration the fact that sustainable development is a strategy of information society
and economy based on knowledge, the role of knowledge and information is crucial [1, p.45].
1. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Ecological information management in the context of
sustainable development. Chosen issues, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław-Jelenia Góra 2010.
2. Ochrona środowiska człowieka – humanistyczne widzenie świata, Prace Naukowe Polskiego
Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska, (ed. A. Delorme), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet
Jagielloński, 1984.
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