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Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової 

науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової 

конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). 

Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. 382 с. 

 

 

У Збірці наукової конференції розміщені матеріали і результати 

наукових пошуків вчених, які переймаються актуальними проблемами у 

сфері менеджменту і маркетингу, фінансів та фінансово-економічної 

безпеки. 

Незважаючи на сучасні виклики та труднощі, пов’язані із світовою 

пандемією, науковці залишаються вірними своїм професійним інтересам та 

виборюють нові звитяги й отримують нові результати у своїх наукових 

пошуках. 

Тому оргкомітет наукової конференції вдячний вченим, котрі, попри 

всі наявні проблеми, продовжують свій шлях і роблять (хто перші, хто вже – 

впевнені) кроки до нових наукових надбань. 

Вітаємо учасників наукової конференції з усіх куточків нашої 

незалежної України, а також з інших держав світу. Всього в конференції 

прийняли участь: 167 авторів, із них: з Республіки Біларусь – 12; з 

Республіки Гвінеї – 7; з Німеччини – 1; з України – 147. 

Україна представила досить широку географію щодо участі 

вітчизняних науковців в нашому науковому заході; в конференції прийняли 

участь науковці з міст Києва, Краматорська, Кривого Рогу, 

Кропивницького, Луцька, Маріуполя, Полтави, Покровська, Слов’янська, 

Сум, Херсону, Хмельницького, Черкас. 

Оргкомітет наукової конференції щиро бажає усім науковцям творчої 

наснаги, скорішого досягнення очікуваних ними успіхів та визнання їх 

наукових результатів, авторського задоволення вчених від реалізації ними 

своїх доробок. 

Збірка матеріалів буде в нагоді усім зацікавленим особам, які бажають 

досліджувати й опановувати проблемні питання в зазначених сферах 

сучасної науки та присвячувати свої подальші розробки просуванню цієї 

науки на новий щабель її розвитку. 

 

 

 

 

© ДНВЗ «ДонНТУ», 2020 
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Мета конференції: 

Обмін досвідом та обговорення актуальних 
теоретичних і прикладних проблем розвитку 

менеджменту і маркетингу, фінансів та 
фінансової науки. 

 

Завдання конференції: 

► Залучення молодих та обізнаних вчених до проведення 

актуальних наукових досліджень у сфері менеджменту, маркетингу, 

фінансів та фінансово-економічної безпеки. 

► Розвиток наукової теорії та накреслення конкретних шляхів 

впровадження результатів досліджень вчених у сучасну українську й 

світову економіку. 

► Надання інформаційного поля для обговорення результатів їх 

наукових досліджень, перспективних розробок та випробувань. 

► Підтримка вищої професійної освіти шляхом вільного 

безкоштовного подання наукових статей здобувачами вищої освіти, 

аспірантами, викладачами, кандидатами та докторами наук у галузі 

менеджменту і маркетингу, фінансів і фінансово-економічної 

безпеки, що буде сприяти обміну науковою інформацією, 

підвищенню рівня науково-дослідних знань. 

► Публікація результатів наукових досліджень з актуальних питань 

розвитку теорії менеджменту і маркетингу, фінансів і фінансово-

економічної безпеки. 

 

 



5 
 

Редакційна колегія 

 
 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 

д.е.н., професор Ляшок Я.О., ректор ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ). 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: 

д.е.н. Квілінський О.С., директор Інституту розвитку міжнародної 

співпраці (м. Познань, Польща); 

д.е.н., професор Попова О.Ю., зав. кафедри управління і фінансово-

економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ). 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: 

к..е.н, доцент Антоненко В.М., доцент кафедри управління і 

фінансово-економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ). 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

к.е.н, доцент Катранжи Л.Л., доцент кафедри управління і 

фінансово-економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ); 

к.е.н, доцент Марина А.С., доцент кафедри управління і фінансово-

економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ); 

к.е.н, доцент Ляшок Н.Ю., доцент кафедри управління і фінансово-

економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ); 

к.е.н, доцент Мізіна О.В., доцент кафедри управління і фінансово-

економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ); 

к.е.н, доцент Мирошниченко Г.Б., доцент кафедри управління і 

фінансово-економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м. Покровськ); 

Василишина Л.М., старший викладач кафедри управління і 

фінансово-економічної безпеки ДВНЗ «ДонНТУ» (м.Покровськ). 



6 
 

ЗМІСТ 
Стор. 

СЕКЦІЯ 1 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

SOCIAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISE LOGISTICS SYSTEMS 

Amelnitska O., Ph.D., Associate Professor 

Azov State Technical University 

Mariupol, Ukraine 

23 

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АГРАРНОЇ КОМПАНІЇ 

к. е. н., професор Бабяк Н.Д. 

Пастушок С.О. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

27 

SMART CONTRACT APPLICATION INTO PRACTICE: 

ADVANTAGES AND POSSIBLE RISKS 

Bublyk A.A. 

PhD in Economics, Associate Professor Ivashchenko A.I.  

Kyiv National Economic University named after V. Hetman 

Куіv, Ukraine 

29 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  

З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ 

Волхова В.О. 

к. е. н., доцент Следь О.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

32 

ВИМОГИ ДО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МІНЛИВОМУ 

ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Аспірант Гавриленко Я.В. 

Черкаський державний технологічний університет 

м. Черкаси, Україна 

36 

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНИХ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ В 

КОМПАНІЇ GOOGLE 

Гач Ю.О. 

к. е. н., доцент Білявський В.М. 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

38 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА 

ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВІ 

Грецька І.Р. 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

40 



7 
 

м. Покровськ, Україна 

НОВІ УМОВИ ВЕДЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

д. е. н., професор Дєєва Н.Е. 

к. е. н., доцент Хмурова В.В. 

аспірант Зінюк М.С. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

44 

СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Долга В.С. 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

46 

БЕНЧМАРКІНГОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ПІДХОДИ ДО 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

д. е. н., професор Дятлова В.В. 

Яворська А.І. 

Каліновський М.О. 

Донецький державний університет управління 

м. Маріуполь, Україна 

49 

ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

к. е. н., доцент Дятлова Ю.В. 

Яворська А.І. 

Харунжина О.С. 

Донецький державний університет управління 

53 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

к. т. н., доцент Зернюк О.В. 

Національний університет «Полтавська політехніка  

імені Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

57 

ОРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Жажина К. 

к. е. н., доцент Ляшок Н.Ю. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

62 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВ 

Жеребцова Т.Р. 

к. е. н., доцент Фіщенко О.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

65 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 68 



8 
 

кандидат наук з держ. управління, доцент Кандагура К.С. 

Кохан К.В. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Качулло С.О. 

старший викладач Василишина Л.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

70 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ У СІЛЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

к. е. н. Кобець С.П. 

Національний університет «Полтавська політехніка  

ім. Ю. Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

73 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО 
АУТСОРСЕРА НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
БІЗНЕСУ 
д. е. н., професор Коверга С.В. 
к. е. н., доцент, докторант Дзюба М.О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 

76 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕСУРСО- ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Коверга С.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,  

м. Слов’янськ, Україна 

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та управління 

бізнесом Храпкіна В.В. 

національний університет «Києво-Могилянська академія», 

м. Київ, Україна 

к. е. н., старший викладач Крутогорський Я.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 

81 

МОЖЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ В INTERNET 

ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

д. е. н., доцент Колосок В.М. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

м. Маріуполь, Україна 

аспірант Лазаревська Ю.А. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

86 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

89 



9 
 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Лабузова Ю.Г. 

к. е. н., доцент Ляшок Н.Ю. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Ломська К.В. 

к. е. н. Дмитренко А.І. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

ім. Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

92 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ 

Лубенець К.В. 

к. е. н., доцент Білявський В.М. 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

96 

РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ 

к. е. н., доцент Маліч Л.А. 

Єрохіна Д.О. 

Маймескул М.В.  

Донецький державний університет управління 

м. Маріуполь, Україна 

97 

ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ 

Мартиненко О.О. 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

101 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БАНКУ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мась Р.В. 

к. е. н. Придатько Е.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

103 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ 

ПОТЕЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

Миронюк Д.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

106 



10 
 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

У КОНТЕКСТІ  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ 

Місюра О.В. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

108 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 

ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Подолянюк Є.В. 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

111 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 

к. е. н., доцент Свічкарь В.А. 

Лисенко О.Ф. 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

114 

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Семещук А.А. 

к. е. н., доцент Амельницька О.В. 

Приазовський державний технічний університет 

м. Маріуполь, Україна 

116 

«КАФЕТЕРІЙ ПІЛЬГ» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

к. е. н., доцент Следь О.М. 

Павленко Д.О. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

120 

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Смірнова А. 

к. е. н., доцент Ляшок Н.Ю. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

123 

СКЛАДОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВА 

Сорока О.Ю. 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

125 

РЕАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 129 



11 
 

Степанова Є.Д. 

к. е. н., доцент Білявський В.М. 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЯК 

ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ  

Терєхова Ю.С. 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

131 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Хоменко М. 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

134 

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

к. е. н., доцент Христенко О.В. 

Національний університет «Полтавська політехніка  

імені Ю. Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

136 

ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Шаповал І.А. 

Деркач М.С. 

старший викладач Василишина Л.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

140 

СЕКЦІЯ 2 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

РОЛЬ БРЕНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

к. е. н., доцент Безрукова Н.В. 

Козирьова О.В. 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

144 

УПРАВЛІННЯ ВИБОРОМ ІННОВАЦІЙ У КОМУНІКАЦІЙНІЙ 

ПОЛІТИЦІ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

д. е. н. Ілляшенко С.М. 

Харківський національний технічний університет  

147 



12 
 

м. Харків, Україна 

аспірант Рудь М.П. 

Сумський державний університет 

м. Суми, Україна 

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Кравчук Р. 

к. е. н., доцент Бурцева О.Є.  

Донбаська державна машинобудівна академія 

м. Краматорськ, Україна 

149 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ У 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

Павленко Д.Г. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

151 

ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

154 

РОЛЬ МАРКТЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Міщук Д.В. 

д. е. н., професор Полінкевич О.М. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

156 

ФРАНЧАЙЗИНГ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

к. е. н., доцент Мокляк М.В. 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

159 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

к. т. н., доцент Олійник Н.М. 

Херсонський національний технічний університет 

к. е. н., доцент Макаренко С.М. 

Херсонський державний університет 

Лашкевич В.О. 

Херсонський національний технічний університет 

м. Херсон, Україна 

162 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ» 

164 



13 
 

аспірант Подзізей О.О. 

к. е. н., доцент Шматковська Т.О. 

Яровенко М.М. 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

ENVIRONMENTAL POLICIES IN COMPANIES: MARKETING 

APPROACHES IN PRACTICE 

Popova S.O. 

Otto-von-Guericke-University 

Magdeburg, Germany 

Popova O.Yu. 

Donetsk National Technical University 

Pokrovsk, Ukriane 

167 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

к. е. н., старший  викладач Ремезь Ю.Б. 

ДВНЗ «Київський Національний 

економічний університет імені В. Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

169 

АНАЛІТИЧНІ СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕКЛАМИ 

Синяк Є.А. 

к. е. н., доцент Мізіна О.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

172 

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ 

КОНЦЕПЦІЇ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Скудар А.О. 

к. е. н., доцент Амельницька О.В. 

Приазовський державний технічний університет 

м. Маріуполь, Україна 

176 

ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО 

ЛАНЦЮГА 

Шмарова А.  

к. е. н., доцент Бурцева О.Є. 

Донбаська державна академія машинобудування 

м. Краматорськ, Україна 

180 

ІМІДЖ БАНКУ: ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ФОРМУЮТЬ 

Янченко Г.А. 

к. е. н. Придатько Е.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

182 



14 
 

СЕКЦІЯ 3 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ І У СВІТІ 

METHODISCHE ASPEKTE DER NUTZUNG DER BANKRUPTTE 
UNTERNEHMEN 
Amelnitska M. 
Ph.D., außerordentlicher Professor Maryna A. 
Nationale Technische Universität Donezk 

Pocrovsk, Ukraine 

187 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Баздирев І.В. 

к. е. н., доцент Марина А.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

191 

УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

(VALUE BASED MANAGEMENT) 

Баранець П. С. 

старший викладач Костакова Л.Д. 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

м. Кривий ріг, Україна 

194 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНДАВМЕНТУ В 

УКРАЇНІ 

к. е. н., доцент Гернего Ю.О. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

196 

АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ АТ «ОЩАДБАНК») 

Горбачов С.Л. 

к. е. н., доцент Катранжи Л.Л. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

199 

СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ 

ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ 

Кирилюк Ю.О. 

к. е. н. Котенко Т.М. 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

м. Кропивницький, Україна 

203 

АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ БАНКІВ УКРАЇНИ 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

Казакова Г.В. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

207 



15 
 

м. Покровськ, Україна 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

аспірант Ляшок О.Я. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

209 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА 

ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (НА ПРИКЛАДІ 

ПОКРОВСЬКОГО ОУПФУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Попова В.С. 

д. е. н., професор, зав. каф. Попова О.Ю. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

213 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ:  

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Пугачова О.В. 

к. е. н., доцент Марина А.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

217 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЛОГО АГРОБІЗНЕСУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ 

КРЕДИТУВАННЯ 

к. е. н., старший науковий співробітник Радченко О.Д. 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

м. Київ, Україна 

221 

ОГЛЯД ПЕРСПЕКТИВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

(ПУБЛІЧНИХ) ФІНАНСІВ 

Севрюков В.В.  

к. е. н., доцент Антоненко В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

225 

ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ 

Сервачук М.О. 

к. е. н., доцент Антоненко В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

229 

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ НЕПОДАТКОВИХ 

НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

к. е. н., доцент Сисоєнко І.А. 

Кагарлицька М.В. 

Херсонський національний технічний університет 

231 



16 
 

м. Херсон, Україна 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

Токман Д.А. 

к. е. н., доцент Марина А.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

233 

ПОДАТОК НА БЕЗДІТНІСТЬ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Шарлай Р.С. 

к. е. н., доцент Фоміна О.О. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

236 

ПОШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ 

ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РОЗБУДОВИ ФІНАНСОВОГО 

МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ 

Шведова Є.Ф. 

ЗОШ № 12 

к. е. н., доцент Антоненко В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

239 

АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА 

ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

к. е. н., доцент Юркевич О.М. 

Присяжнюк І. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені В. Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

244 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ 

Янченко Г.А. 

к. е. н., доцент Марина А.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

248 

СЕКЦІЯ 4 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, 

РЕГІОНІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

КОМПЛЕКСНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ БЮДЖЕТНИХ 

ПРОГРАМ 

к. е. н. Амбарчян М.С. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

252 



17 
 

м. Київ, Україна 

КОШТОРИС БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ: ПОРЯДОК 

СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

Богинська К.В. 

к. е. н., доцент Амбарчян М.С. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

256 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Бубир І.В. 

к. е. н., доцент Островська О.А. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

259 

INVESTMENT SECURITY OF THE REGION: THREATS AND 

AREAS OF STRENGTHENING 

PhD (Economic Sciences), Associate Professor Alona Buriak  

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» 

Poltava, Ukraine 

261 

THE SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO NATIONAL 

SECURITY IN THE FRAMEWORK OF DECENTRALIZATION 

PhD candidate Verytelnyk S. 

Donetsk State University of Management 

Senior Inspector of the Weapons Control Department in the field of Permit 

System of the Department of Preventive Activities of National Police 

Directorate General in Donetsk oblast, Major of Police Pirgo G. 

Mariupol, Ukraine 

263 

ПРОБЛЕМАТИКА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО 

БЮДЖЕТІВ 

Гребенюк Н.В. 

д. е. н., доцент Ягельська К.Ю. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

266 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дульская Ю.М. 

к. э. н., доцент Рубан Т.Е. 

Белорусский государственный экономический университет 

г. Минск, Украина 

270 

ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

к. е. н., доцент Дятлова Ю.В. 

Загороднєва Ю.С. 

273 



18 
 

Харунжина О.С. 

Донецький державний університет управління 

м. Маріуполь, Україна 

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Иванова М.Д. 

к. э. н., доцент Тарарышкина Л.И., 

Лагутько С.А. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

278 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ МІСТА 

к. е. н., доцент Ілляшенко К.В. 

к. е. н., доцент Ілляшенко Т.О. 

аспірант Товстуха О.В. 

Сумський державний університет Навчально-наукового інституту 

фінансів, економіки та менеджменту ім. О.Ф. Балацького 

м. Суми, Україна 

281 

ПОШТОВА» КОНТРАБАНДА ЯК ОКРЕМИЙ НАПРЯМОК 

СХЕМ ТОВАРНОЇ КОНТРАБАНДИ В УКРАЇНІ 

Іщенко М.В. 

к. т. н. Остапенко А.С. 

Херсонський національний технічний університет 

м. Херсон, Україна 

285 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

к. е. н., старший науковий співробітник Клименко К.В. 

старший науковий співробітник Савостьяненко М.В. 

Державна навчально-наукова установа Академія фінансового 

управління» 

м. Київ, Україна 

288 

ВПЛИВ РЕЙДЕРСТВА НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Колосов Е.В. 

к. е. н., доцент Марина А.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

292 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ 

к. э. н. Короленко О.Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Беларусь 

297 



19 
 

ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

старший викладач Костакова Л.Д. 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

м. Кривий Ріг, Україна 

300 

ANALYSIS THE TAX POTENTIAL OF REGIONS AS AN 

ELEMENT OF ITS ECONOMIC DEVELOPMENT (ON EXAMPLE 

OF SUMY REGION) 

Ph.D., Associate Prof. Kotenko N. 

Tverezovska O.  

Sumy State University 

Sumy, Ukraine 

303 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ТОРГОВЫЙ 

АСПЕКТ 

Лагутько С.А. 

старший преподаватель Ястреб Т.А. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

308 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лаппо Д.В. 

к. э. н., доцент Тарарышкина Л.И. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

312 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

старший викладач Латкіна С.А. 

Іванченко О.А.  

Херсонський національний технічний університет 

м. Херсон, Україна 

314 

ОГЛЯД ІНДИКАТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ 

к. е. н. Леонтович С.П. 

Національний університет оборони України ім. І. Черняховського  

м. Київ, Україна 

317 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Максимович Д.Д. 

к. е. н. Дмитренко А.І. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

321 

IMPACT DES RECETTES FISCALES ET DOUANIERES SUR LE 

BUDGET NATIONAL: CAS DU NIGER 

325 



20 
 

Lama Joachim, MC Directeur de recherche  

Mahamadou Harouna  

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia  

Conakry, Guinée 

АНАЛИЗ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

Санін А.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

327 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

И РЕГИОНОВ 

Мицкевич П.В. 

к. э. н., доцент Тарарышкина Л.И. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

329 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЕАЭС КАК 

ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Морозова А.В. 

к. э. н., доцент Тарарышкина Л.И.  

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

332 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

к. е. н., доцент Новосьолова О.С. 

Херсонський національний технічний університет 

м. Херсон, Україна 

336 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

к. э. н., доцент Павловская С.В. 

к. э. н., доцент Лисица Е.С. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Беларусь 

338 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

к. э. н., доцент Петракович А.В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Беларусь 

339 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ  

Птиця Ю.О. 

343 



21 
 

к. е. н., доцент Фоміна О.О. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КОМЕРЦІЙНОЇ І 

БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 

Риков Є.О. 

к. е. н., доцент Катранжи Л.Л. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

345 

ESTIMATION DE LA VALEUR MONETAIRE DES BIENS 

ÉCOSYSTÉMIQUES DE LA FORÊT CLASSÉE DU MONT 

KAKOULIMA DANS LES PREFECTURES DE DUBREKA ET DE 

COYAH 

Pr. Larysa Sorokina, encadreur 

Mamadi Camara, doctorant de sciences économiques 

UGLC-SC 

Conakry, Guinée 

350 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

аспирант Тарарышкин Ю.В. 

д. э. н., профессор Тарасов В.В. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

353 

КОНТРАФАКТ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тетерюкова К.В. 

к. э. н., доцент Тарарышкина Л.И. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

357 

LES DETERMINANTS DES IMPORTATIONS EN GUINEE 

Pr. Macki Traore, Directeur de Recherche 

Abdoulaye Aissatou Diallo 

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia 

Conakry, Guinée 

360 

ANALYSE DES EFFETS DES EXPORTATIONS MINIERES SUR 

LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN GUINEE 

Pr. Macki Traore Directeur de Recherche 

Alpha Oumar Diallo 

Université Général Lansana Conte de Sonfonia  

Conakry, Guinée 

363 

ИНСТРУМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 365 



22 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Трегулова А.Д. 

старший преподаватель Ястреб Т.А. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

аспірант Устич В.А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 

368 

МИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: АКТИВІЗАЦІЯ ЗАГРОЗ В 

УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ 

д. е. н., доцент Федоришина Л.М. 

Науково-дослідний центр митної справи 

Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ 

м. Хмельницький, Україна 

372 

QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET COMPTABLE 

DES SOCIETES MINIERES EN GUINEE 

Pr. ELH. Salim Fofana (MC), Directeur de Recherche 

Soriba Diaby 

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia  

Conakry, Guinée 

376 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

Янченко Г.А. 

к. е. н., доцент Антоненко В.М. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

378 

 

 



23 
 

СЕКЦІЯ 1 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

 

 

SOCIAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISE LOGISTICS SYSTEMS 

 

Ph.D., Associate Professor Amelnitska O. 

Azov State Technical University 

Mariupol, Ukraine 

 

 

The functioning of economic systems in a changing market environment, which 

is rapidly changing under the influence of scientific and technological progress, 

forces any economic system, including logistics, to respond to these changes, which 

necessitates its constant development. It is the development of economic, social, 

socio-economic, in particular, the logistics system that allows you to maintain the 

latter in the desired state, avoid social conflicts and ensure stable effective 

functioning. 

Analysis of recent research and publications. The questions of functioning and 

problems of sustainable development of logistics systems and their social component 

are devoted to the work of such domestic and foreign scientists: D. M. Baranovsky, 

D. Kloss, L. Gurch, E. Zubritskaya etc. Some directions of improvement of economic 

and social mechanism formation logistic systems formation are reflected in the works 

of the following foreign scientists: B. Anikin, L. Mirotin, Y. M. Nerush, B. Plotkin, 

D. Baueroks, J. Schreibfeder, T. Levitt and others. Thereafter, the study of the social 

component of the sustainable development of logistics systems of metallurgical 

enterprises is an important scientific task. However, analysis of the scientific 

literature on aspects of the problem suggests that a number of theoretical and applied 

problems remain unresolved. It is advisable to carry out further study and 

development of consideration issues of the social component of logistics systems 

sustainable development. 

The purpose of the article is to investigate the use of social-oriented logistics 

tools in the conditions of ensuring the sustainable development of the enterprise. 

Presenting the main material. 

The modern environment is characterized by considerable dynamism, 

uncertainty and complexity of relationships. The concept that describes the instability 

of the present and most likely future world is called VUCA. This is an acronym 

formed by the initial letters of four words: 

- Volatility, which means the speed of change and unpredictability of the 

situation; 
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- Uncertainty, which means considerable difficulty in determining the future 

based on the past; 

- Complexity, which means the presence of many facts, causes and factors that 

affect the situation; 

- Ambiguity, which means multivariate basic conditions and situations. 

According to Kevin Roberts, we live in a world called the VUCA world – 

volatile, uncertain, complex and ambiguous. In order to win in the VUCA world, it is 

important for businessmen, logisticians and all creative people to understand that 

everything they do should bring joy to people right now, at the present moment. This 

means a shift from an attention-grabbing economy to a participatory economy, from 

an era of information flow to an era of inspiration [1]. 

Systemic thinking is important in the VUCA world, namely, considering 

problems from a global point of view, based on certain concepts, such as «dynamic 

system», «system of interactions and interdependent parts». Therefore, it is important 

for an enterprise to consider it as a business system, as a developed open logistics 

system. Such system has relationships with partners, consumers, competitors, etc. that 

affect its behavior and require some decisions. 

The volatility of the situation today is not a trend, but a constant condition of 

modern life. Adopting the idea of volatility means that a business must quickly 

respond to changes that are occurring in the global world, country, region or market. 

In other words, the only way for the enterprise to function properly in these 

conditions is to reduce the reaction time to change. Responding to changes in the 

external environment requires the adaptation of enterprises to different aspects of its 

activities. It should be based on identifying the strengths and weaknesses of the 

enterprise, as well as developing a strategy based on possible scenarios for the 

development of external and internal situation. 

The uncertainty and dynamism of processes occurring in the environment make 

it difficult and even impossible to predict the development of an enterprise on the 

basis of past trends [2]. 

Today, the main task of management and logistics is not the long-term effective 

functioning of the enterprise and classical methods of developing its strategy, but 

well-timed transformation and adaptation to new conditions of existence. The 

scenario approach gives an opportunity to consider the strategies of the enterprise 

development in different situations that may occur, i.e. the view should be not in the 

past but in the future, and it is necessary to have different strategies of moving the 

business system in an uncertain business environment. The presence of the latter 

allows you to respond quickly to changes, adapt to the development of the 

environment and sets the right vector of movement, and therefore sustainable growth. 

The complexity of the situation for the logistics system of the enterprise is 

determined by the fact that its functioning is influenced by many different factors, 

namely: factors related to the general economic situation, development of the 

logistics system, regional factors, factors that arise in cooperation with other cluster 

participants, behavior consumers of logistics services, development of relationships 

and more. However, the number of influencing factors and the number of possible 
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scenarios for the development of the enterprise logistics system are difficult. 

Complexity also has the connections with the number of interactions between 

partners and consumers, the nature of the interaction between them. 

Modern views of specialists and scientists on sustainable development involve 

the transformation of approaches to the formation of enterprise strategies from the 

point of view of consumer needs and ensuring the balance of management of 

enterprise development, especially in the conditions when it is part of the merger. 

Such transformation is to reorient the sustainable development of enterprises and 

their associations from traditional areas of development based on past trends, in the 

pursuit of new areas of activity and schemes of supply and movement of goods, using 

effective consumer-oriented business models that better capture the interests of the 

parties. The main features of these transformation processes, which consist in the first 

and foremost a change in development priorities, are shown in Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Priorities of the past and future sustainable development 
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purpose, modern tools for the implementation of development goals for certain 

groups of business processes have been developed (Table 1). 

Social flows are a new big layer of problems for applying logistics rules and 

principles. Social logistics can be defined as a set of actions that ensures the 

effectiveness of social systems (as a set of social phenomena, processes, entities), 

using the principles of logistics [4]. 

 

Table 1 – Modern tools for achieving the goals of enterprise development [3] 

Business process groups Implementation tool 

Interaction with suppliers Systems SСM (Supply Chain Management) 

Interaction with customers (consumers) Systems CRM (Customer Relationships 

Management) 

Resource management Systems ERP (Enterprise Resources Planning) 

Product Management (control, storage and 

provision of necessary information) 

Systems PLM (Product Lifecycle 

Management)  і PDM (Product Data 

Management) 

 

A socially-oriented logistics system is a conscious, initiative, adaptive economic 

system based on the principles of logistics, linked to the implementation (and / or 

compliance) of social responsibility to society. Identification of these principles is 

important because it gives an idea of the rules for building social-oriented logistics 

activities [5]: 

- the general principle of human rights; 

- conflict prevention; 

- the principle of tolerance; 

- mutual moral and material gain; 

- openness and authenticity; 

- regularity; 

- accountability and responsibility; 

- voluntariness; 

- significance; 

- environmental protection. 

Conclusion. The logistical approach provides a higher level of organization and 

management of the enterprise in the conditions of sustainable development, but 

modern conditions of functioning of enterprises require a compulsory social 

orientation of their logistic activity. 
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Дуже важливим критерієм успішного розвитку підприємства є його 

вартість, оскільки саме рівень вартості відображає сукупну характеристику 

фінансових показників діяльності компанії та забезпечує інтереси різних 

стейкхолдерів. Тому вартісна оцінка компанії є дієвим інструментом 

управління власністю, дає змогу визначити конкурентоспроможність і 

стабільність компанії на ринку. Зосередження на пошуку можливостей 

ефективного функціонування підприємства зумовлює необхідність формування 

якісної системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень 

у сфері вибору методів оцінки вартості. 

На сьогоднішній момент серед українських представників керівництва 

компаній та фірм здійснюється постійна тенденція пошуку оптимальних шляхів 

та фінансових важелів, які б змогли збільшити ринкову вартість цих компаній. 

Максимізація вартості капіталу українських компаній стає пріоритетною 

стратегічною метою їх фінансового менеджменту. 

Сучасне агровиробництво вже давно переросло у величезний бізнес. 

Українські аграрні холдинги відомі по всьому світу. Потенціал аграрної галузі в 

Україні величезний. Аграрний бізнес приваблює все більшу кількість 

підприємців. Уже нині в сільському господарстві працюють майже 45 000 

підприємств. З них близько 2 500 – великих і середніх. Успіхи в діяльності 

найбільших аграрних компаній стають показовими для тисяч інших [1]. 

Для прикладу, Kernel – провідний у світі та найбільший в Україні 

виробник та експортер соняшникової олії. Свою продукцію Кернел експортує 

більш ніж у 80 країн світу. Як для компаній такого рівня, так і для менших 

компаній надзвичайно важливою є правильна оцінка вартості бізнесу. Аграрний 

сектор має свої специфічні особливості, такі як сезонність, мінливість цін, 

вплив малопередбачуваної погоди, у нашій країні сюди додається ще й 

економічна нестабільність – все це ускладнює прогнозування грошових потоків 

та оцінку вартості. 

http://www.econom.univ.kiev.ua/articles/EP/Bayura/
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Підібрати компанії-аналоги в аграрному секторі досить складно. Це 

пов’язано як з різною диверсифікацією продуктів, так і з різною кількістю 

земельного ресурсу, умовами роботи, рівнем автоматизації, технологією 

обробки землі тощо. 

Для прикладу, в Литві аграрна компанія, яка володіє 30 тис. га землі, 

торгується на біржі з мультиплікатором 16 до EBITDA. Якщо взяти українську 

компанію з аналогічною кількістю землі та поглянути на її біржові показники, 

вони будуть меншими за литовські в 4 рази. І такий дисбаланс виникає через 

відсутність верховенства права в Україні [2]. 

Проблематика використання методів оцінки в рамках ринкового підходу 

зумовлена ще й тим, що в Україні реальні ціни купівлі-продажу підприємств в 

офіційній статистиці відображаються досить рідко, а фондовий ринок не досить 

розвинутий. Тому для оцінки вартості доцільно використовувати дохідний 

підхід, який ґрунтується на визначенні теперішньої вартості очікуваної вигоди 

від володіння корпоративними правами підприємства. Вкладення капіталу 

інвестором у купівлю підприємства передусім є гарантією отримання 

стабільних доходів. 

Основною специфікою використання методу DCF є необхідність 

визначити вартість земельної ділянки враховуючи фактор того чи є земля в 

приватній власності чи в оренді [4]. 

До початку оцінки варто проаналізувати макроекономічне середовище. 

Для українських аграріїв – це, перш за все, відкриття ринку землі, валютні 

коливання, екологічна ситуація та кліматичні зміни. На основі цих даних 

формуються та оцифровуються основні тренди та тенденції, які в подальшому 

закладаються в модель для прогнозування грошових потоків. 

Основними елементами грошових потоків є доходи та витрати. При 

прогнозуванні доходів для підприємства, що займається рослинництвом, варто 

враховувати: площу посіву, урожайність, валові збори, втрати продукції, обсяги 

реалізації, ціни реалізації. Якщо ж підприємство займається тваринництвом то 

прогноз слід будувати на основі поголів’я, продуктивності, валового 

виробництва, обсягу та ціни реалізації [3]. 

Що стосується витрат слід враховувати ризики зміни цін на основні 

витрати виробництва, тобто на насіння, пестициди, гербіциди, корм для тварин, 

робочу силу та паливо. 

При розрахунку термінальної вартості варто враховувати термін 

орендування землі та стан зносу родючого шару ґрунту. Земля виступає 

важливим фактором оцінки компанії, оскільки будучи у приватній власності 

підприємства у структурі активів може займати до 40% вартості. Проте, 

сьогодні українські компанії ще не встигли викупити землю, а тому більшість 

аграріїв, насамперед великих, орендує земельні ділянки. Як наслідок, сьогодні 

для агрокомпаній важливою вартістю стає саме право оренди земельної 

ділянки, що може істотно прибавляти вартість. 

Отже, оцінка вартості аграрної компанії має свою специфіку в силу 

особливостей діяльності. Перевага надається DCF-методу перед ринковим, 



29 
 

оскільки, по-перше, ринковий не враховує особливості оцінки земельних 

ділянок та в сучасних умовах складно підібрати компанії-аналоги. Проте, якщо 

можливо використати лише ринковий метод, то перевагу слід надавати 

натуральним мультиплікаторам перед грошовими. 
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The history of smart contracts began in 1994 when an American computer 

scientist and cryptographer Nick Szabo introduced this type of contracts. It was long 

before the appearance of blockchain technology. However, they gained popularity 

with the introduction of Ethereum in 2015 because its platform made it possible to 

use them in practice. 

To understand better smart contract’s application in crypto-world its meaning is 

described further. Smart contract is an agreement between two people in a form of 

computer code which is run in blockchain and that means that it is stored on a public 

database and cannot be changed [1]. 

Nowadays, smart contracts are widely spread in several industries as insurance 

(compensation to passengers whose flights are delayed or cancelled), healthcare 

(recording and transferring of health data of patients), government (voting system) or 

music (transparent system of division fees from royalties for musicians) etc; and there 

are five most popular platforms where smart contracts are available: 

1. Ethereum; 

2. RSK; 

3. EOS; 

4. TRON; 

5. Stellar [2]. 

https://landlord.ua/reytingi/10-agropromislovih-kompaniy-yaki-zarobili-bilshe-za-inshih/
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Each of them has its own benefits and drawbacks, that is why, each decision 

should be made after analysing their characteristics. 

Nevertheless, a number of established smart contracts steadily increases during 

the last few years (fig.1). 

Figure 1 – Smart contract deployment (formed by author on the basis of [3]) 

 

In May 2019 about 500000 smart contracts were created and in July this number 

doubled to almost 1 million. Then, as it is illustrated (fig. 1), there was a decrease in 

smart contract’s deployment in September. After that, a number of created contracts 

jumped to almost 2 million in March 2020. 

The following increase can be described by plenty of advantages that has a 

smart contract: 

•transparency 

Since smart contracts are based on a public blockchain, their code is available 

for everyone. This openness eliminates the majority of disputes and questions that 

may arise in the future. 

•autonomy and accuracy 

Using smart contracts, there is no need in a lawyer, broker or in any third-party 

intermediary because the fulfilment of obligations occurs automatically without 

individuals who may make mistakes. 

•trust 

All created documents are encrypted on a shared ledger. It eliminates the loss of 

securities and the changes of the public address of smart contracts. 

•efficiency 

It is much faster to create a smart contract than a traditional one because there is 

no paper documentation and a bureaucratic process does not exist at all and once 

programmed application does all the work automatically. 

•safety 

Smart contracts use cryptographic tools and encryption of web-pages, so there is 

almost no possibility to hack your contract. 

•backup 

The system eliminates the loss of an account or a prescribed function in the 

contract because everything is duplicated for many times [4]. 
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At the same time, application of smart contracts has some influential risks. They 

are described below: 

First of all, many bugs exist in this type of contracts. The first type of them: 

related to call-backs – they allow programmers to break modularity, but also have 

negative consequences on security. Second type relates to integer errors, identically 

to the previous type. Next one relates to language and version inconsistencies. For 

instance, different similar signs may be used. And the last are bugs related with 

execution inconsistencies, that can lead to collusion and potentially deprive other 

contracts from. Executing [5]. 

Secondly, there is a lack of regulation of smart contracts. The majority of 

countries around the world have uncertain legal status of these contracts. 

Thirdly, it takes a lot of time, money and effort to implement smart contract 

because it cannot be performed without programming. 

Lastly, the possibility of human factor still exists as long as IT-specialist can 

make a mistake in code of smart contract, too [6]. 

In Ukraine popularity of smart contracts just starts. It can be caused by the 

spread of cryptocurrency and blockchain, generally, because, for example, in China, 

the USA or Japan it is more widespread than in Ukraine. 

However, in 2017 a real estate was bought in Kyiv by person, who was in New 

York at that time with the help of smart contract. 

All in all, just time will tell us the future smart contracts. For sure, they will be 

widely used around the world and they have the potential to change our entire 

economy and society. For example, through the supply chain or voting system [7]. 

What is more, smart contracts allow us to embed many types of contractual 

provisions in computer hardware and software and it helps to reduce he transaction 

costs associated with this contract. 
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На сучасному етапі розвитку менеджменту персонал організації визнається 

головним видом ресурсів, який створює умови для її розвитку і 

конкурентоспроможності. Зарубіжні компанії вже давно інвестують значні 

кошти в розвиток свого персоналу і створення ефективної організації праці, що 

дозволяє формувати лояльність кадрів до організації і знизити їх плинність. В 

Україні тільки незначна частка підприємств переходить до розуміння ролі 

персоналу в підвищенні конкурентоспроможності організації, розробляє 

програми формування лояльності кадрів. При цьому ключовим завданням 

менеджменту залишається врегулювання процесу плинності кадрів [1]. 

Для того, щоб контролювати плинність персоналу і розуміти, як утримати 

кращих співробітників, необхідно розібратися в причинах, через які вибувають 

кадри. Досвід провідних компаній свідчить про те, що основною причиною є 

незадоволення працівників своїм становищем. Зазвичай під цим розуміється 

незадоволеність рівнем оплати праці, умовами і організацією праці, соціальні 

проблеми, відсутність задоволення від виконуваної роботи, нездатність 

вирішувати поставлені завдання, відсутність перспектив професійного 

зростання, відносини з колективом і керівництвом. Більшість із зазначених 

чинників можна усунути шляхом вдосконалення системи мотивації персоналу, 

поліпшення умов праці і організаційними методами [7]. Рух кадрів можна 

спостерігати в будь-якій організації, незалежно від її розміру. Оптимальною 

плинністю кадрів прийнято вважати в межах 10%. Однак, в бізнесі, який 

активно зростає, особливо на стадії масового найму, рівень плинності може 

становити навіть більше 20% [6]. 

Метою дослідження є вивчення впливу мотивації персоналу на скорочення 

плинності кадрів АТ КБ «Приват Банк». 

Плинність персоналу пояснюється цілою низкою причин. Умовно їх можна 

поділити на об'єктивні (зовнішні) причини і суб'єктивні (внутрішні). 

Розглядаючи об'єктивні причини, перш за все, необхідно відзначити, що 

останнє десятиліття характеризується зміною ставлення до праці в усьому світі. 

Зростає незалежність працівника, знижується його відданість організації, все 

більший акцент робиться на досягнення власних цілей. Одночасно ідеологічна 

складова роботи набуває все менше значення [5]. 

До високої плинності найчастіше призводять такі порушення в діяльності 

організації: 



33 
 

1. Високий рівень помилок в системі набору нових співробітників 

(відсутність адекватного планування персоналу; недостатньо опрацьовані 

моделі компетенцій; застосування неадекватних методик діагностики 

кандидатів). 

2.  Незбалансована система мотивації та стимулювання персоналу (оплата 

праці без врахування вкладу конкретного працівника; відсутність можливостей 

кар'єрного і професійного зростання; жорстка регламентація праці; відсутність 

зворотного зв'язку). 

3. Незадовільні умови праці (незручне розташування офісу; погано 

обладнані робочі місця; нерозвинена інфраструктура (місця для харчування і 

відпочинку), незручні графіки робочого часу; психофізіологічне 

перевантаження і робота в умовах постійного стресу). 

4. Внутрішньоорганізаційні порушення (нераціональне використання 

ресурсів; збої в бізнес-процесах, дублювання обов'язків; внутрішній поділ 

влади, заплутані внутрішньоорганізаційні комунікації; недружня по 

відношенню до персоналу кадрова політика; некомпетентні лінійні керівники). 

Для виявлення проблем мотивації трудової діяльності було проведено 

дослідження задоволеності працею персоналу в АТ КБ «Приват Банк». Був 

обраний метод анкетного опитування як найбільш простий і ефективний 

інструмент дослідження. 

З урахуванням підвищеної плинності серед фахівців і касирів-

операціоністів, з представниками даних категорій працівників було проведено 

тестування за допомогою опитувального бланка В.І. Герчикова [4]. 

Серед керівників і фахівців було опитано 8 провідних фахівців і 2 

начальники відділу; а серед рядових виконавців – 2 старших касира-

операціоніста, 2 стажера і 6 касирів-операціоністів зі стажем від 2-х років. 

Ідентифікація типів трудової мотивації: 

СТ - нечестолюбівий тип, "мандрівник"; 

ІН - інструментальний тип, "інструментал"; 

ПР - професійний тип, "професіонал"; 

ПА - патріотичний тип, "патріот"; 

ХО  хазяйський тип, "господар". 

Ранг 1 означає, що даний тип мотивації переважає (на першому місці), ранг 

5 – що даний тип мотивації на останньому місці. Якщо індекси двох типів 

мотивації рівні, то ці типи отримують однаковий ранг. 

В результаті таблиця на анкеті доповниться індексами і рангами і прийме, 

наприклад, такий вигляд: відповідей – по 10 в кожній групі. За результатами 

проведеного анкетування була складена зведена таблиця (табл. 1). 

Таким чином, з таблиці видно, що серед фахівців переважає типи: 

інструментальний, патріотичний і хазяйський; а серед робітників: 

інструментальний і патріотичний. Далі надано характеристики виявлених типів 

працівників і способи мотивації, що застосовуються до них для досягнення 

зниження плинності кадрів та підвищення рівня лояльності персоналу. 
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Таблиця 1 – Результати анкетування персоналу АТ КБ «Приват Банк», 

«Мікрорайон Південний» 

Тип 

мотивації 

Фахівці, керівники Касири-операціоністи 

кількість 

відповідей 
індекс ранг 

кількість 

відповідей 
індекс ранг 

СТ 1 0,1 3 1 0,1 3 

ІН 3 0,4 1 3 0,3 2 

ПР 1 0,1 3 1 0,1 3 

ПА 3 0,3 2 4 0,4 1 

ХО 2 0,1 3 1 0,1 3 

 

Таблиця 2 – Характеристики виявлених типів працівників і способи мотивації,  

що застосовуються до них для зниження плинності кадрів 

Тип трудової мотивації і 

його особливості 

Виявлена категорія 

працівників 
Ефективні способи заохочення 

Інструментальний тип 

- цікавить можливість 

заробляти якомога 

більше, вкрай 

націлений на результат 

Фахівці, касири-

операціоністи 

Підвищення зарплати касирів 

шляхом нарахування премії за 

хороші результати: відсутність 

помилок, скарг клієнтів і т.п. 

(коефіцієнт якості Кк). Фахівцю - 

впровадження преміальної 

винагороди з урахуванням 

коефіцієнта трудового внеску (КТВ) 

Патріотичний тип - 

прагне до того, щоб 

його цінували, 

поважали і шанували в 

компанії. При цьому і 

самі «патріоти» хочуть 

піклуватися про 

співробітників 

Фахівці, касири-

операціоністи 

Ефективна подяку співробітника на 

очах усього колективу, відзначайте 

його заслуги візуально (дошка 

пошани, звання «Кращий 

співробітник») - це вже є. Старшого 

спеціаліста можна запропонувати 

відвідувати стратегічні наради. 

Хазяйський тип - 

відповідально виконує 

свою роботу, 

прораховуючи все до 

дрібниць 

Фахівці Надання можливості брати на себе 

повну відповідальність за 

виконання своєї роботи, 

делегування повноважень 

(стажування на посаді на щабель 

вище). 

  

Основним фактором мотивації, що впливає на плинність кадрів, є 

партнерський статус ключових фахівців, їх участь у визначенні стратегії і 

розподілі доходів компанії. Додатковими мотиваційними чинниками є умови 

праці: графік роботи, зручне розташування офісу, приємне і безпечне оточення, 

мікроклімат приміщень і т. п. Не менш важливим є зміст праці, ступінь 

самостійності, різноманітність, професійне самовираження, персональне 

визнання заслуг, психологічний клімат в колективі і командний дух. Суттєвими 
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факторами залишаються взаємини з керівництвом (підтримка, швидкість 

реакції на особисті проблеми, постановка цілей, чесність, порядність, 

професіоналізм керівника), безпека (охорона здоров'я, юридична захищеність) і 

репутація компанії [2]. 

Корпоративна культура також може стати ключовим інструментом 

утримання персоналу. Корпоративна культура включає правила поведінки і 

правила управління. У свою чергу, правила поведінки базуються на цінностях, 

соціальних, і моральні норми, ритуалах, прийнятих в компанії. Правила 

управління включають комунікативні норми і методи роботи з персоналом. 

Корпоративна культура будується на цінностях, а цінності - це набір гласних і 

негласних правил, за допомогою яких співробітники визначають пріоритети, 

формують власну систему поведінки і правила, завдяки яким можна домогтися 

особистого успіху [3]. 

Серед можливих методів мотивації праці, які вплинуть на плинність 

персоналу, слід зазначити: 

1) справедливу грошову винагороду; 

2) наділення повноваженнями і відповідальністю; 

3) пробудження інтересу до роботи; 

4) можливість персонального зростання; 

5) формування відданості / вірності організації; 

6) формування духу співпраці і корпоративної культури. 
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В умовах постіндустріальної економіки питання наявності, якості та вико- 

ристання трудового потенціалу стають особливо важливими, оскільки 

зменшення його ефективності віддзеркалюється безпосередньо на рівні життя 

людей та є фактором деструктивного впливу на показники відтворення 

населення, його якість та працездатність, соціальний клімат у суспільстві. 

Дієздатність трудового потенціалу впливає на рівень розвитку та 

конкурентоспроможність підприємств, є відображенням тенденцій, які 

формуються в розвитку виробництва і системі соціально-трудових відносин. 

Як невід'ємна ланка сучасної економіки, ринок праці відіграє важливу роль 

в системі відтворення трудових ресурсів. Він виявляє відповідність трудових 

ресурсів потребам суспільного виробництва, оцінює його корисність і 

суспільну значущість, задає напрямки подальшого формування трудового 

потенціалу підприємства. 

Разом з тим, розвиток трудового потенціалу є проблемою, вирішення якої 

зумовлює можливості соціально-економічного зростання суспільства, 

національної економіки в цілому і окремих її складових. В умовах 

постіндустріальної економіки глобалізація ринку, зростання числа 

транснаціональних компаній, впровадження інноваційних технології, що дають 

можливість підприємствам виходити на нові ринки, – все це породило 

гіперконкуренцію, не тільки в Україні, а і за її межами. У зв'язку з цим 

особливого значення набула конкурентоспроможність учасників ринку. 

Ефективна діяльність підприємства залежить не тільки від високого рівня 

його конкурентоспроможності, забезпеченості майном, але і від наявності та 

рівня компетенції персоналу й ефективності його внутрішньої організації. 

Можна цілковито стверджувати, що чим вищий рівень компетентності 

працівників підприємства, тим більший синергетичний ефект від їх взаємодії, 

який впливає на сукупний кадровий потенціал і, як наслідок, результати 

діяльності підприємства на обраному ринковому сегменті. 

Як показало дослідження практичної діяльності підприємств, проблеми 

забезпечення ефективного управління трудовим потенціалом виникають з 

причини нечіткості розуміння його сутності і методів управління ним. 

Забезпечення ефективного розвитку підприємств потребує вирішення 

теоретичних і методичних завдань щодо визначення змісту поняття «трудовий 

потенціал підприємства», факторів його створення. 

Аналіз економічної літератури дав можливість виявити безліч визначень 

трудового потенціалу, що принципово не суперечать одне одному, але істотно 
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різняться в акцентах, важливих як для концептуальних методологічних, так і для 

організаційних і методичних побудов. Але єдиного загальновизнаного 

трактування поняття «трудовий потенціал», яке б враховувало усі його сторони, 

досі не існує. 

До трудового персоналу ставлять нові вимоги, оскільки, на сьогодні, 

значна кількість професій, які раніше користувалися попитом, втратили свою 

актуальність. Причиною цьому стали: політична ситуація в країні, яка призвела 

до скорочення робочих місць; штучний інтелект, інноваційні технології 

виробництва, автоматизація. 

Важливість дослідження трудового потенціалу підтверджують і наукові 

праці лауреата Нобелівської премії 2017 р. Річарда Талера, який зробив 

суттєвий внесок у розвиток у становлення поведінкової економіки за останні 

чотири десятиліття та забезпечив концептуальні і емпіричні основи для її 

розвитку. Поєднавши нові поняття з психології людини із економічним 

аналізом, він забезпечив економістів набором різноманітних аналітичних та 

експериментальних інструментів для розуміння та прогнозування людської 

поведінки. 

Значна частина професій втрачає свою актуальність. Затребуваними 

професіями стали: модератор, розробник освітніх траєкторій, тьютор, 

організатор проектного навчання, координатор освітніх он-лайн платформ, 

ментор стартапів, ігромастер, ігровикладач, тренер із майнд фітнесу, 

оцінювальник інтелектуальної власності, професії у сфері нано-технологій та 

ІТ, біотехнологій, видобутку корисних копалин та будівництві, робототехніці та 

машинобудуванні, медицині, екології, сільському господарстві, освіті і інші. 

Відповідно дані професії вимагають від працівників не тільки високої 

професійної кваліфікації, а і знання іноземних мов, комп'ютерних та 

інноваційних технологій. На сьогодні набули актуальності професії, які дають 

змогу працівнику бути фрилансером – вільнонайманим працівником, який в 

змозі сам знайти собі проекти, може одночасно працювати на декілька фірм та 

виконувати роботу без укладання довгострокового договору з роботодавцем, 

для виконання певного переліку робіт (позаштатний працівник), може 

одночасно виконувати замовлення для різних клієнтів. 

Здійснивши дослідження існуючих наукових підходів, щодо визначення 

компетентностей трудового персоналу слід зазначити, що в епоху 

постіндустріальної економіки вони не в повній мірі задовольняють вимоги 

роботодавців, до трудового персоналу. Їм потрібні різнопланові фахівці, які 

володітимуть десятками різноманітних вмінь та можуть прогнозувати 

гнучкість, швидко пристосовуватися до змін та екстремальних умов. Тому 

діючі компетентності необхідно доповнити: спілкування рідною та іноземними 

мовами, креативність та критичність мислення, здатність управляти часом, 

комунікативність, контекстне мислення, нетворкінгу, керування проектами, 

командоутворення, володіння інструментами розробки сайтів, комп'ютерної 

графіки і відеомонтажу, цифрові компетентності, культурна самосвідомість і 

самовираження. 
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Наведене вище, дає можливість зробити висновки, що з метою кар'єрного 

зростання працівнику однієї професії недостатньо. В інформаційну і 

інноваційну епоху людині потрібно підвищувати чи змінювати кваліфікацію 

щонайменше три рази в житті. 
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Серед найбільш актуальних проблем в сучасному менеджменті особливу 

роль відіграє проблема удосконалювання системи управління персоналом 

підприємства. Задачею цієї сфери менеджменту є підвищення ефективності 

виробництва за рахунок усебічного розвитку і розумного застосування: творчих 

сил людини, підвищення рівня її кваліфікації, компетентності, відповідальності 

та ініціативи. Для цього й існує підсистема мотивації праці на підприємстві. 

Мотивація – це процес спонукання працівників до діяльності для 

досягнення цілей організації. Існує безліч змістовних теорій мотивацій [1], які 

примушують людей діяти так, а не інакше. 

Розглянемо більш детально теорії мотиваційної гігієни Фредеріка 

Герцберга та теорії «У» Дугласа Мак-Грегора на прикладі усім відомої компанії 

Google. 

Згідно теорії Ф. Герцберга, на людей впливають два фактори: гігієнічні 

фактори і чинники мотивації. Гігієнічні фактори, застосовуються у міру 

необхідності, щоб працівник не був незадоволений. Вони включають певні 

досягнення, загальний інтерес до роботи, зростання за службовими сходами і 

персональна відповідальність за ефективне виконання поставленого завдання. 

У цьому випадку компанія Google використовує концепцію теорії двох 

факторів у своїй компанії і забезпечує співробітнику сприятливий робочий 

мікроклімат в робочий час. 

Google надає комфортне й функціональне робоче місце, таким чином 

створюються переваги для власних співробітників, а ці переваги є одними з 
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найбільш конкурентоспроможними [2]. Підприємство застосовує елементи ігор 

та різноманітних змагань в робочому процесі. Наприклад, Google підготувала 

для офісу цікаві програми, у тому числі: майданчики для гри у бочче, доріжки 

для боулінгу і гігантську стіну для скелелазіння. Крім того, більярдні столи і 

відеоігри, які також є доступними у багатьох місцях для персоналу. Система 

харчування заслуговує окремих слів, оскільки вона передбачає приготування 

вишуканих страв безкоштовно для власних співробітників. 

За допомогою двофакторної теорії компанія Google може певним чином 

підвищити ефективність робочого процесу. Оскільки, співробітники стають 

більш креативними, тому що підприємство створює ефективне (функціональне) 

робоче середовище для власних співробітників. Google спеціалізується на 

виробництві інтелектуальних технологій, і їх співробітникам завжди потрібна 

розслаблююча обстановка для створення нових ідей. 

Однак у теорії двох факторів, представленої Google, є й певні недоліки. 

По-перше, вони витрачають доволі значні фінансові ресурси. Це пов'язано з 

тим, що для функціонування підприємства потрібні великі ресурси. Крім того, 

співробітники також не можуть своєчасно завершити свою роботу, оскільки 

вони є дуже залежними від зони відпочинку. 

Наступною теорією управління в Google стала Теорія Y Д. Мак-Грегора. 

Ця теорія може бути визначена, як певна ідея, яка передбачає, що співробітники 

можуть бути амбітними і мотивованими і проявляти індивідуалізм. Насправді в 

компанії Google, топ-менеджмент пропонує співробітникам творчу і засновану 

на співучасті атмосферу, яка стимулює персонал бути більш продуктивними у 

досягненні цілей підприємства. 

Google виконує теорію Y, тому що їх завдання є більш гнучкими та 

інноваційними [3]. Крім того, їх компанія завжди потребує нової концепції та 

ідеї, щоб підтримати їх теперішнє становище на ринку та наполегливо 

працювати, щоб зберегти нову інноваційність. Наприклад, Google використовує 

цю теорію у якості стилю керівництва і менше контролює власний персонал. Це 

сприяє у досягненні поставленої мети. 

Теорія Y також дає компанії Google деякі переваги. Перша перевага 

полягає у тому, що співробітник може ефективно розвиватись. Тому, що вони 

можуть грати і відпочивати на робочому місці, та можуть отримати нове 

натхнення у процесі відпочинку (ідея приходить не завжди, коли Ви сидите за 

робочим столом). Наступною перевагою є здатність персоналу приймати 

правильні рішення. Це пов'язано з тією обставиною, що чим менше вони 

контролюються та не знаходяться під постійним тиском, тим це сприятливіше 

впливає на вирішення проблеми, з якою вони стикаються. 

З іншої сторони, ця теорія, також має недоліки. Вони полягають в тому, що 

деякі завдання не можуть бути виконані своєчасно. Тому, що не всі працівники 

будуть амбітними і мотивованими. У цьому випадку це також дозволить 

компанії втратити час і гроші. 
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Інтеграція української економіки у світовий економічний простір, її 

нестійкий характер, процеси глобалізації, посилення впливу інноваційних 

інформаційних і комунікаційних технологій вимагають від сучасних науковців 

пошуку новітніх теоретичних підходів, шляхів і методів економічної 

стабілізації, напрямів подальшого розвитку вітчизняних підприємств та 

соціально-економічної інфраструктури країни. 

Логістична стратегія в рамках загальної піраміди стратегій підприємства 

займає місце на рівні функціональних стратегій поряд з виробничою, 

фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку тощо. Тобто на основі 

існуючої загальної корпоративної стратегії підприємства складають портфель 

функціональних стратегій. Отже, логістична стратегія відображає напрям 

реалізації загальної стратегії за допомогою інструментів логістичного 

управління. 

Сьогодні розвиток як критерій виступає важливою передумовою 

ефективності функціонування підприємств, суттєвою перевагою у конкурентній 

боротьбі і запорукою успіху, а ринкове середовище його функціонування є 

відображенням стану та динаміки економічних та соціальних процесів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та практичним 

аспектам питань, що досліджуються, присвячено наукові праці багатьох 

провідних вчених, а саме: Є. Крикавський, А. Харрисон, Дж. Р. Сток, 

Л. ̊Фролова, О. Тридід, Д. Уотерс, та інші. Cлід відзначити праці Л. Довганя, 

Н. ̊Ільченка, В. Сергіїва. Проте аналіз наукової літератури з розгляду аспектів 

проблеми дозволяє стверджувати, що не вирішеними остаточно залишається 

низка теоретичних і прикладних проблем. Доцільно провести пoдaльше 

вивчeння і розробку питань застосування стратегій розвитку логістичних 

систем з урахуванням специфіки галузі, тобто електроенергетики. 
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Метою статті є дослідження існуючих стратегій розвитку логістичних 

систем для підприємств електроенергетики в контексті стратегічної ролі галузі 

для розвитку економіки. 

Виклад основного матеріалу. 

Аналіз багатьох трактувань категорії «розвиток» дозволив визначити його 

як необоротну, спрямовану, закономірну зміна матеріальних і ідеальних 

об'єктів, причому тільки одночасна наявність всіх трьох зазначених 

властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: 

-  оборотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне 

відтворення постійної схеми функцій); 

- відсутність закономірності характерно для випадкових процесів 

катастрофічного типу; 

- при відсутності спрямованості зміни не можуть накопичуватися, отже, 

процес втрачає характерну для розвитку єдину, внутрішню взаємозалежну 

лінію. 

У результаті розвитку виникає новий якісний стан об'єкта, що виступає як 

зміна його складу або структури (тобто виникнення, трансформації або 

зникнення його елементів і зв'язків). 

Логістична стратегія в рамках загальної піраміди стратегій підприємства 

займає місце на рівні функціональних стратегій поряд з виробничою, 

фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку тощо. Тобто на основі 

існуючої загальної корпоративної стратегії підприємства складають портфель 

функціональних стратегій. Отже, логістична стратегія відображає напрям 

реалізації загальної стратегії за допомогою інструментів логістичного 

управління. 

У науковій літературі відсутня єдність поглядів у визначенні змісту 

поняття «логістична стратегія». Стратегічний підхід використовується при 

встановленні функціональних та загально корпоративні завдань, в процесі 

визначення стратегічних компетенцій, довго тривалої перспективи розвитку 

підприємства.  

Різне розуміння та ідентифікацію логістичних стратегій пропонують різні 

вітчизняні та зарубіжні вчені. 

Так, Д. Уотрес вважає, що логістична стратегія включає усі довготермінові 

рішення, поєднані з логістичною діяльністю, складається з усіх стратегічних 

рішень і планів щодо управління ланцюгом постачань, «формує зв’язок між 

більш абстрактними стратегіями вищого рівня та детально проробленими 

операціями, що виконуються в ланцюзі постачань» [1]. Є Крикавський 

стверджує, що логістична стратегія подібна до інших функціональних стратегій 

і взаємопов’язана з конкурентними стратегіями [2]. О. Тридід, К. Таньков 

визначають логістичну стратегію як сукупність певних видів логістичної 

діяльності та віднесених до них логістичних функцій/операцій, які визначають 

довгостроковий логістичний профіль підприємства [3, с.55]. Відповідно до [4, с. 

651], логістична стратегія – довгостроковий план дій, що розпочинається з 

визначення цілей та стратегій обслуговування споживачів, рішення, які 
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приймаються ієрархічно й в інтерактивному режимі (від стратегічних до 

структурних), та включає інтегрування восьми ключових елементів 

(обслуговування споживачів, проектування ланцюгів поставок, стратегії 

формування мережі, проектування складу і його операцій, управління 

транспортуванням, матеріальний менеджмент, інформаційні технології, 

управління організацією та змінами). Фахівці Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко 

розглядають логістичну стратегію як набір принципів, рушійних сил та 

відносин, що склалися, які допомагають інформувати усіх працівників щодо 

формування цілей, планів та завдань, спрямованих на досягнення цілей, і які 

закріплюються через свідому поведінку та на інтуїтивному рівні протягом усіх 

етапів логістичного ланцюга [5, с. 32]. 

В якості резюме, на основі проаналізованих визначень поняття «логістична 

стратегія» доцільно констатувати, що логістична стратегія підприємства: 

− формується на часовому, стратегічному, інтегрованому, економічному та 

інформаційному рівнях. Часовий рівень припускає довгострокове планування 

рішень та дій, стратегічний показує взаємозв’язок логістики із корпоративною 

стратегією, інтегрований характеризується інтегруванням усіх логістичних 

елементів, економічний заснований на оптимізації руху потоків, інформаційний 

полягає в формуванні ефективних інформаційних мереж; 

− за змістом містить в собі цілі, критерії їх досягнення та заходи з 

раціонального управління та координації потокових процесів з метою 

формування стратегії підприємства; 

− спрямована на зниження рівня витрат при досягненні максимально 

можливого рівня задоволення потреб споживачів.  

На основі аналізу комплексу існуючих логістичних стратегій доцільно 

констатувати, що в сучасній науковій та методичній літературі не існує єдиного 

підходу та єдиної узгодженої думки до їх класифікації через різну 

спрямованість різних фахівців щодо категорії «логістична стратегія» та взагалі 

визначення ролі логістичної діяльності на підприємстві. 

Доцільно, по-перше, аналізувати та класифікувати логістичні стратегії у 

відповідності до рівня їх застосування, розділяючи їх на чотирьох рівнях (табл. 

1). 

Концепція логістики в електроенергетиці полягає в постачанні товару 

«електрична енергія» в необхідній кількості в необхідний момент часу в 

потрібне місце з витратами, що забезпечать екологічно та соціально стійкий 

економічний розвиток енергосистеми і максимальний економічний ефект. 

Вдивляючись глибше з позицій логістики, в електроенергетиці можна 

побачити своєрідний гібрид управління логістичним процесом по «тягне» і 

«штовхає» способам з використанням концепцій виробництва-постачання 

товару «точно в строк» і «реагування на попит». 

При формуванні логістичної стратегії підприємств електроенергетики на 

практиці використовуються рекомендації щодо існуючих базових логістичних 

стратегій. В якості основних логістичних стратегій на підприємствах 

електроенергетики за різних умов функціонування застосовують наступні [7]: 
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- стратегія оптимізація логістичних витрат; 

- стратегія диференціації обслуговування клієнтів; 

- стратегія мінімізації витрат в логістичну інфраструктуру; 

- стратегія покращення якості логістичного сервісу; 

- стратегія інтегрованого ланцюга поставок; 

- стратегія логістичного аутсорингу. 

Проведене дослідження сучасного стану використання стратегій розвитку 

логістичних систем, а також аналіз багатьох наукових праць дозволили 

виробити пропозиції щодо застосування при формуванні логістичної стратегії 

енергопідприємств на різних рівнях ієрархії існуючі базові логістичні стратегії. 

 

Таблиця 1 – Класифікація логістичних стратегій за рівнями застосування [6] 

Найменування 

рівня стратегії 

Призначення логістичної 

стратегії 

Область застосування логістичної 

стратегії 

Рівень 

стратегічної 

компетенції 

Виконання стратегічної мети 

логістики на підприємстві 

Формулювання корпоративної стратегії 

та довгострокових цілей підприємства, 

формулювання логістичної місії 

Рівень ключових 

логістичних 

орієнтирів 

Визначення базових 

орієнтирів у здійсненні 

логістичного менеджменту 

на підприємстві 

Визначення, за рахунок яких елементів 

логістичної діяльності буде досягнуто 

поставлену мету та цілі логістики 

підприємства в цілому 

Рівень 

логістичних 

стратегій 

виконавчого 

рівня 

Забезпечення виконання 

стратегічних орієнтирів 

вищого рівня шляхом їх 

конкретизації 

Конкретизують, за рахунок яких 

ключових складових логістичної 

діяльності буде досягнуто поставлених 

пріоритетів діяльності підприємства, 

його конкурентні переваги 

Рівень 

логістичних 

функцій та 

операцій 

Забезпечення досягнення 

поставлених цілей 

логістичної діяльності в 

окремих логістичних 

функціональних сферах 

Слугують більш конкретизованим 

орієнтиром під час прийняття та 

реалізації окремих логістичних функцій 

та операцій  
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Ведення бізнесу в умовах пандемії – безпрецедентне завдання для лідерів 

бізнесу в усьому світі. Обмеження, накладені багатьма урядами у всьому світі 

на боротьбу зі спалахом COVID-19, ставлять серйозні завдання щодо 

корпоративного управління. 

В повсякденній роботі кожен керівник стикається з рядом проблем і 

ризиків. Їх масштаби і вплив має різних характер і залежить від галузі і розміру 

бізнесу, проте необхідно знайти свій унікальний підхід, прийнятий щодо цих 

проблем. Це може мати вирішальне значення для процвітання або виживання у 

новій реальності. У такому унікальному і швидко мінливому бізнес-середовищі 

стає все більш важливим забезпечити ефективний зв'язок, щоб гарантувати 

ефективність прийнятих бізнес-рішень. 

В ситуації, що склалася виникає багато питань до корпоративного 

управління. 

Чи володіє рада директорів технологічним обладнанням для проведення 

віртуальних зборів, і чи потребує менеджмент підтримки для забезпечення 

того, щоб віртуальні збори проходили максимально продуктивно й ефективно? 

Чи були заплановані щорічні загальні збори в розпал цієї кризи? [1] Раді 

директорів слід критично оцінювати ситуацію, підтримувати зв'язок з 

регулюючими органами і забезпечувати публічне розкриття інформації там, де 

це необхідно або виправдано, оскільки постійно з'являється нова інформація. 

Слід зробити розумні оцінки, щоб проаналізувати ступінь негативного впливу 

подій, пов'язаних з COVID-19, і визначити будь-які коригувальні дій, які 

можуть знадобитися для пом'якшення такого впливу, наскільки це можливо, з 

постійним розкриттям важливих подій для широкого загалу. 

Однією, з найважливіших частин корпоративного управління є розподіл 

капіталу та реструктурування свого фінансування. В останній рік ми побачили, 

як компанії використали великі суми наявних грошей для повторних закупівлі 

акцій на фондових ринках світу, замість того, щоб інвестувати у свій бізнес або 

покращувати свої баланси. В S&P 500 зараз 50% всього вільного грошового 

потоку використовується для повторної закупівлі акцій. У той час, коли на 

балансові звіти йде великий тиск компанії постійно вирішують питання, 

пов’язані з важливими непередбачуваними витратами, в тому чисті з тим, як 

вони випускають ресурси для забезпечення своїх співробітників, керівництво 

проаналізує важливі програми, як короткострокові, так і в більш довгостроковій 

перспективі. 
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Очікується, що певні сектори отримають державну допомогу. Найбільш 

імовірним результатом для проблемних компаній буде використання 

залученого капіталу шляхом вирішення фінансових проблем [2]. 

Існують потенційні короткострокові, середньострокові і довгострокові 

проблеми корпоративного управління, які виникнуть в результаті спалаху 

короновірусної хвороби. Наприклад, перенесіться на липень 2021 року і уявіть 

одну з компаній, яка входить до списку ASX, яка дізнається, що її основний 

постачальник не може виконати довгостроковий контракт на поставку. 

Нездатність постачальника виконати свої зобов'язання за контрактом на 

поставку є наслідком постійного впливу коронавірусу (незважаючи на те, що 

спалах був під контролем з першого кварталу 2020 року). Крім іншого, 

постачальник не зміг поставити критично важливий виробничий компонент 

через відставання в замовленнях, яке було викликано його двомісячним 

періодом закриття в розпал спалаху коронавірусу. Після оголошення ринку про 

те, що його діяльність серйозно постраждала в результаті затримки 

постачальника, ціна акцій компанії різко знижується. 

Саме на цьому етапі, ймовірно, будуть поставлені питання раді директорів 

і вищому керівництві компанії. Чому вони не змогли адекватно розглянути і 

пом'якшити ризики, пов'язані з поточним спалахом коронавірусу? Чи була 

альтернативна домовленість про постачання, яку вони могли б забезпечити в 

той час? Якщо питання, подібні цим, не були попередньо задані і дані відповіді, 

компанії можуть відкритися для претензій і судових позовів, включаючи дії 

акціонерів, на більш пізньому етапі [3]. 

Кризова ситуація повинна дати зрозуміти менеджменту, що необхідно 

активно використовувати підходи до управління бізнесом. За даними 

Міжнародного валютного фонду, дана ситуація привела до падіння світової 

економіки більш, ніж на 3%. Сьогодні ми спостерігаємо за великою рецесією, 

яка призведе в майбутньому до значних змін не тільки бізнесі, а я загалом у 

повсякденному житті населення Землі. 
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В умовах сьогодення все частіше спостерігаються такі проблеми в Україні, 

як нестабільність валютного курсу та фінансово-економічної ситуації в цілому, 

нераціональність при розподілі підприємствами й організаціями власних 

коштів,  що є найголовнішими причинами виникнення передкризових станів  на 

підприємствах та в різних фінансових установах. Щоб уникнути надмірного 

ризику, клієнти при виборі відповідної фінансової установи, а такою, як 

правило, є банк, оперуються показниками його надійності, що, у свою чергу, 

ґрунтується на оцінці ефективності діяльності банку. Саме це обумовлює 

актуальність розгляду даної теми. 

Сутність поняття ефективності діяльності будь-якої організації 

(підприємства), зазвичай ототожнюють з її складовими, а саме: 

результативністю, дохідністю, прибутковістю, ефектом та рентабельністю. 

Насправді, це є помилкою. Задля уникнення плутанини між цими поняттями, 

слід розглянути їх трактування, що наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Складові ефективності діяльності організації (підприємства) 

Складова Характеристика складової 

Результативність Результат, одержаний у процесі здійснення організацією своєї 

діяльності, на основі якого здійснюється оцінка рівня досягнутості 

поставлених організацією цілей, шляхом співставлення фактичних 

показників діяльності даної організації з її плановими. 

Дохідність Сума коштів організації, одержаних шляхом здійснення нею своєї 

діяльності, яка після сплати податків, може бути перерозподілена на 

споживчі цілі або на інвестиції. 

Прибутковість Частина доходу, що являє собою залишок суми коштів одержаної 

організацією виручки, внаслідок вирахуваних з неї витрат на 

здійснення виробничої або комерційної діяльності організації. 

Ефект Результат застосування методів та заходів поліпшення ефективності 

діяльності для певного різновиду діяльності організації. 

Рентабельність Можливість організації одержувати прибуток у результаті здійснення 

нею своєї діяльності, за допомогою співвідношення прибутку 

організації до витрат певних ресурсів, що були використані для її 

забезпечення її діяльності. 

* Складено на основі [1] 
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Багато науковців, надаючи визначення поняттю ефективності діяльності 

організації, беруть за базу саме вищерозглянуті її складові. При цьому можна 

відокремити два напрямки стосовно існуючих наукових поглядів: перший з них 

вважає результативність та ефективність за синоніми, а другий підкреслює 

значимість результативності, як складової частини загальної ефективності 

діяльності організації. Різницю визначень можна простежити за табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Наукові аспекти поняття «ефективність організації (підприємства)» 

Автори та джерело Тлумачення 

С.М. Пилипенко [2] Ступінь одержання організацією запланованого результату, 

її можливість протистояти конкурентам. 

О.М. Савицька, 

В.О. Салабай [1] 

Являє собою оцінку діяльності організації з огляду на 

зусилля, затрачені на здійснення певного різновиду її 

діяльності, а також є основним фактором позитивної 

тенденції розвитку організації. 

К.В. Трухачова [3] Раціональність у процесі вирішення задач організації, яка 

оцінюється шляхом співвідношення результату діяльності 

організації до витрат ресурсів, що були задіяні при 

здійсненні організацією своєї діяльності.  

Н.В. Гребенюк [4] Вплив заходів з організації роботи осіб, що забезпечують 

функціонування організації на рівень результату їх роботи. 

Л.Л. Калініченко [5] Загальна економія витрат праці (уречевленої і живої) за 

допомогою застосування творчого підходу вирішення задач 

організації, з метою отримання позитивного результату. 

* Складено на основі [1-5] 

 

Систематизація вище викладених тлумачень поняття ефективності довела, 

що їх можливо об'єднати, використовуючи загальну термінологію, а саме: 

ефективність діяльності організації – це інструмент економічної та фінансової 

стабільності її функціонування, який забезпечується шляхом зменшення витрат 

ресурсів для одержання позитивного  результату, оцінювання можливості 

розвитку якої виконується за допомогою співвіднесення з запланованими 

показниками результативності діяльності організації її фактичних значень. 

Саме наведене вище поняття ефективності може розглядатися і стосовно 

банків. Але, слід зауважити, що в діяльності даних установ є відмінності, які 

знаходять вираження в їх функціях. Сутність функцій банків відображено у 

табл. 3. 

Аналізуючи вище наведені функції банківських установ, можна побачити 

їх взаємозв'язок, який виражається в управлінні фінансовими ресурсами і 

проявляється через забезпечення обігу та обміну коштів, їх перерозподіл, 

мобілізацію та трансформацію, а також у формуванні грошових потоків. 

Зазначене складає мету діяльності банку і відображає важливість контролю над 

ефективністю його фінансово-економічного стану, що здійснюється шляхом  

оцінки ефективності діяльності установи в цілому. А отже, ефективність 

банківської установи – це механізм забезпечення виконання даною 
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організацією своїх функцій та своєчасності сплати за своїми зобов'язаннями, в 

першу чергу поточними. 

 

Таблиця 3 – Функції банку 

Функція Характеристика 

Кредитно-інвестиційна Створення нових кредитних інструментів і обігових грошей з 

метою надання клієнтам кредитів. 

Розрахунково-платіжна Здійснення розрахунків за платежами між фізичними та (або) 

юридичними особами. 

Трансформаційна У процесі мобілізації тимчасово вільних коштів між суб'єктами 

забезпечення трансформацій таких видів: 

1) ризикова – зменшення високогорівня ризику за 

фінансовими операціями; 

2) строкова – перерозподіл короткострокових коштів 

(створених шляхом їх поповнення чи залучення) на 

довгострокові кредити та інвестиції; 

3) обсягова – створення великих капіталів за допомогою 

пошукуіндивідуальних інвесторів з метою їх 

використання у нових проектах; 

4) просторова – підтримка конкретного одного регіону, 

проекту або суб'єкта шляхом мобілізації коштів різних 

регіонів (районів); 

5) валютна – розміщення коштів в інших іноземних 

валютах, за допомогою перерозподілу грошових потоків.  

Ощадно-

капіталоутворююча 

Мобілізація заощаджених коштів, надходжень до бюджетів та 

доходів, а також забезпечення перетворення тимчасово вільних 

коштів у запозичений капітал організації. 

* Складено на основі [6] 

 

Оцінка ефективності банку полягає в аналізі структури та якості його 

активів, фінансово-економічного стану (дохідності від здійснення операцій, 

ліквідності, достатності фінансування і т. д.) та у виявленні загроз погіршення 

фінансового становища і можливостей розвитку. Отримана в результаті оцінки 

інформація формується у спеціальні звіти та використовується за наявності 

потреби пошуку партнерів, прийняття рішень щодо вкладення інвестицій, а 

також слугує критерієм надійності при виборі споживачами послуг так званого 

«свого банку». 

У підсумку зазначимо, що банк – це фінансова установа, яка функціонує на 

основі здійснення ліцензованої діяльності стосовно розподілу фінансових 

ресурсів. Тоді, відповідно до трактування сутності банку, поняття ефективності 

діяльності банківської установи можна сформулювати як – забезпечення 

банком виконання покладених на нього функцій задля підтримки належного 

фінансового стану даної установи та створення можливості стрімкого її 

розвитку. 
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Науковці і практики вважають бенчмаркінг дієвим інструментом в умовах 

конкурентного ринку, застосування якого забезпечить підприємствам 

найефективніші результати. У практиці закордонних фірм бенчмаркінг 

використовується для визначення її становища порівняно з іншими, подібними 

за розмірами та/або сферою діяльності. Більшість українських підприємців 

поняттям бенчмаркінгу не оперують, не запроваджують повноцінні 

бенчмаркінгові проекти. Хоча, звичайно, елементи бенчмаркінгу зустрічаються 

в багатьох проектах з удосконалення методів роботи українських підприємств. 

Вагомий внесок у дослідження проблем бенчмаркінгу внесли О. Ареф’єва, 

Р. Венетуччі, Н. Воєводіна, Р. Кемп, Н. Козак, С. Кук, О. Михайлова, 

Л. ̊Місюра, Г. Райтер, Р. Рейдер, К. Редченко, Л. Савицька, В. Сліпенький, 

М. ̊Спендоліні, Н. Хананова та ін. Однак багато питань є недостатньо 

вивченими, зокрема щодо використання бенчмаркінгових проектів та етапів їх 

реалізації. 
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Аналіз джерел доводить, що бенчмаркінг є новим методом управління 

бізнесом [1; 2], а тому заслуговує на увагу. Однак за наведеними визначеннями 

сутність бенчмаркінгу розрізняється. На думку Н. Воєводіної, «бенчмаркінг – 

це мистецтво знаходження або виявлення того, що інші роблять краще за всіх, з 

подальшим вивченням, удосконаленням і застосуванням чужих методів 

роботи» [3, с. 5-6]. К. Редченко  визначає бенчмаркінг як альтернативний метод 

стратегічного планування і аналізу не від досягнутого, а відповідно до 

досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у розробці стратегічних планів є не 

власні досягнення, а найкраща практика конкурентів [4, с. 92]. Проведення 

стратегічного бенчмаркінгу перед початком стратегічного планування дозволяє 

підвищити ефективність управління та реалізувати проекти, засновані на 

результатах бенчмаркінга з урахуванням головних напрямків і найближчих 

перспектив розвитку організації. Ці проекти можуть мати найрізноманітнішу 

спрямованість, включаючи придбання нового обладнання, розробку нових або 

модернізацію вже існуючих продуктів, вихід на нові або подальше освоєння 

вже наявних ринків збуту тощо [5, с. 27-28]. 

На засадах проведеного аналізу пропонуємо наступне трактування, яке, на 

нашу думку, узагальнює всі основні характеристики щодо управління: 

бенчмаркінг – це систематична діяльність по завоюванню переваг у 

конкурентній боротьбі, яка досягається шляхом відтворення найбільш вдалих 

технологій управління, або шляхом вдосконалення власних методів, в основі 

яких – приклади найбільш відповідних для конкретного випадку інструментів 

ведення бізнесу. 

За бенчмаркінговим проектом пропонується різна кількість етапів. На 

нашу думку, доцільним є здійснення бенчмаркінгового проектування в чотири 

етапи, які мають певні завдання та технологію здійснення (табл. 1). 

Характеристика етапів бенчмаркінгового проекту, враховуючи мету його 

використання, є такою. 

Планування. Найбільш поширеним є використання бенчмаркингу для 

реалізації стратегічних цілей. Для здійснення бенчмаркінгового проекту має 

бути сформована робоча група (команда). Її завданням на першому етапі є 

вибір, опис і отримання розуміння критичних процесів (визначення параметрів 

та найважливіших для реалізації стратегії процесів для порівняння з 

конкурентами, які визначені робочою групою). В основу вибору критичних 

бізнес-процесів, які підлягають дослідженню і трансформацій покладені аналіз 

функціонування та детальний опис господарських процесів, відповідно 

головних факторів успіху фірми. Робоча група повинна визначити: ступінь 

впливу ринку на успішність функціонування компанії; невідповідність між 

метою проведення бенчмаркінгу і стратегічними цілями компанії; підхід до 

збору інформації. 

Збір і аналіз інформації (дослідження). Робоча група має вирішити такі 

завдання: визначення системи показників, тобто ключових факторів успіху, 

індикаторів результативності та ін.; ідентифікація підприємств-конкурентів, які 

можуть бути включені у групу «бенчмарк»; збирання необхідних даних. Перед 
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тим, як збирати інформацію про інші компанії, робоча група повинна зібрати 

максимально можливу кількість даних про внутрішні процеси. Це значно 

спрощує процес дослідження, дозволяє отримати вичерпний перелік 

параметрів, необхідних для проведення бенчмаркінгового співставлення. 

Фахівці з робочої групи повинні встановити, яким чином на інших 

підприємствах організовано обрані для вивчення процеси, а також які методи та 

організаційні рішення використовуються для досягнення цільових індикаторів 

зростання бізнесу. 

 

Таблиця 1 – Етапи бенчмаркінгового проекту 

Етап Назва етапу Завдання Технологія здійснення 

1 Планування Виявлення того, що 
саме підлягає 
бенчмаркінгу 

Вивчення ступеня і характеру 
конкуренції, моделей поведінки клієнтів і 
їх купівельної спроможності, відбір 
лідерів галузі і поза нею в розрізі 
порівняльної оцінки «кращих в класі» 
конкурентів стосовно ключових факторів 
успіху в досліджуваному сегменті 

Визначення компаній 
для порівняння 

Визначення способу 
отримання інформації 

2 Збір і аналіз 
інформації 
(дослідження) 

Виявлення слабких 
місць у 
функціонуванні 

Збір та аналіз показників лідерів за 
вибраними критеріями (в нашому 
випадку – це ефективність маркетингової 
і збутової діяльності, рівень 
інформаційних та управлінських 
технологій, імідж (репутація) фірми) 

Прогнозування 
майбутнього рівня 
ефективності 

3 Адаптація/ 
інтеграція 

Адаптація зібраного 
досвіду до практики 
компанії 

Порівняння отриманих показників 
діяльності лідерів із власними 
параметрами (для визначення розривів і 
розуміння того, як найкращим гравцям в 
класі вдається відриватися від 
аутсайдерів – використання отриманих 
даних як основи для визначення цілей і 
вироблення стратегії розвитку компанії) 

Виявлення 
функціональних задач 
для впровадження 
кращого досвіду 

4 Запровадження Розробка плану дій Розробка програм дій виходячи з 
альтернативного методу планування – 
розрахованого за показниками 
конкурентів (для забезпечення 
відповідності комерційних функцій 
компанії на ринку, як самим 
управлінським технологіям, так і 
стратегіям поведінки конкурентів в 
цілому) 

Реалізація дій з 
моніторингу процесу 
впровадження 

Повторно обстежити 
бенчмарки 

 

Етап аналізу висуває високі вимоги щодо творчих і аналітичних можливостей 

членів робочої групи бенчмаркінгу. Необхідно вміти визначати подібні та відмінні 

риси, розуміти існуючі взаємозв'язки, виявляти можливості впливу, які можуть 

ускладнити порівняння і фальсифікувати результати. Робоча група повинна 

виявити і проаналізувати характер взаємозв'язку між критичними процесами і 

аналогічними процесами інших компаній, побудувати прогноз на перспективу. 
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Загалом другий етап є найскладнішим у бенчмаркінговому проекті, якщо 

він здійснюється в Україні, оскільки вітчизняні підприємства не практикують 

обмін інформацією і не існує спеціалізованих організацій, які б займалися 

координацією і збиранням даних для бенчмаркінгу. 

Адаптація. Керуючись тим, що бенчмаркінг, як метод удосконалення 

бізнес-процесів, потребує відкритої структури управління змінами, доцільно 

розробляти програми адаптації, у яких брали би участь всі співробітники. 

Наприклад, робоча група спочатку може надати інформацію про отримані 

результати всім співробітникам, які були залучені до проекту. Потім може бути 

розроблена програма щодо впровадження удосконалень, визначені 

відповідальні особи і розподілено обов'язки та відповідальність. 

Як свідчить практика, найкращі підсумки від впровадження бенчмаркінгу 

були отримані в фірмах, які перетворювали результати бенчмаркінгового 

тестування у принципи діяльності. Якщо цей крок здійснюється перед 

прийняттям стратегічних управлінських рішень, підприємство отримує 

відправну точку для створення безперервного процесу адаптації до ринку. 

Наприклад, результати бенчмаркінгу можуть бути зведені до кількох 

основних принципів, сформульовані таким чином: створювати середовище для 

впровадження системи постійного підвищення якості; постійно поліпшувати 

бізнес-процеси компанії, використовуючи сучасні інструменти управління; 

безперервно підвищувати професіоналізм і компетентність персоналу; 

знижувати витрати шляхом відмови від тих послуг, які не влаштовують клієнтів 

і не дають прибутку; здійснювати моніторинг системи індикаторів критичних 

процесів у всіх цільових сегментах ринку; створювати і підтримувати 

філософію вивчення найкращого досвіду та пошуку оптимальних шляхів 

удосконалення. 

Адаптація результатів бенчмаркінгу є досить складним етапом. Не буває 

такого, щоб два підприємства були абсолютно однакові, тому фактори успіху 

одного з них далеко не завжди можуть стати факторами успіху іншого. 

Отже, щоб уникнути помилки, рекомендується вибирати стратегії, які 

враховують зворотний зв'язок і дозволяють переконатися, що рекомендації 

можуть бути дієвими і на іншому підприємстві. Обрані стратегії та принципи 

діяльності спочатку формулюються у загальних виразах, а потім деталізуються 

на тактичному і оперативному рівнях. 

Запровадження. Спочатку необхідно вибрати ті елементи процесів, 

запозичені методи і схеми, які дозволяють реалізувати стратегію безперервного 

удосконалення, а потім підключити до роботи щодо удосконалення всередині 

підприємства всіх співробітників. Прийняття рішення про винесення 

бенчмаркінгу на рівень всієї компанії обумовлюється розумінням того, що 

будь-які методи і процеси постійно змінюються. Те, що вчора було найкращим 

досягненим, завтра може стати стандартом або навіть втратити актуальність. 

Для того, щоб це не застало підприємство зненацька, потрібно постійно 

проводити бенчмаркінгові дослідження. Після завершення одного проекту 

бенчмаркінгу потрібно йти на наступне «коло» – планувати новий проект. 
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Таким чином, бенчмаркінговий проектування є методом переважно 

стратегічного управління, який допоможе українським підприємствам 

удосконалити систему управління і підвищити конкурентоспроможність. 

Бенчмаркінгові проекти мають певний потенціал, який може забезпечити 

підвищення продуктивності і результативності бізнесу, але цей процес вимагає 

максимальної уваги і наукового підходу. Найважливішою перевагою, яку 

отримує підприємство, що запровадило бенчмаркінг, є перехід до системи 

безперервного удосконалення, що дозволяє підтримувати високий рівень 

конкурентоспроможності. Але удосконалення повинно відбуватися швидше, 

ніж це будуть робити конкуренти – у ринковому середовищі справжню цінність 

має лише прогрес порівняно з конкурентами, а не зі своїми минулими 

досягненнями. Застосування запропонованих етапів бенчмаркінгового проекту 

дасть можливість підприємствам адекватно реагувати на зміни тенденцій ринку 

і очікувань споживачів, слідкувати за розвитком технологій, менеджменту, 

маркетингу і впроваджувати найбільш ефективні рішення з метою розвитку. 
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Дефіцит фінансових ресурсів є однією з основних проблем, який гальмує 

розвиток економіки України на інноваційній основі. Для поповнення 

фінансових ресурсів підприємства залучають позиковий капітал, в якості якого 

у більшості випадків використовується банківський кредит. 

Дослідженню кредитування підприємств приділяли увагу вітчизняні та 

зарубіжні вчені. Однак інструмент банківського кредитування як фінансового 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978075068905200035X
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стимулювання інноваційної діяльності вивчено ще недостатньо, про що свідчать 

кремі роботи С. Єгоричева, Т. Васильєвої, І. Довбія. У той же час світова 

практика свідчить про застосування саме цих інструментів кредитування 

інноваційної діяльності [1; 4; 5], тому їх вивчення є актуальним. 

На думку вітчизняних науковців [2, с. 19], застосування кредитування для 

інновацій сфері створює сприятливі умови для використання ресурсів, оскільки 

суб’єкти інноваційної діяльності можуть розпочати таку діяльність навіть за 

умов недостатності власних коштів або використати кредити для збільшення 

основного капіталу, необхідного для розвиту виробництва. Одним з 

найважливіших моментів участі банків у фінансуванні інноваційних процесів є 

довгостроковість процесу взаємодії.  

У світовій практиці банки є ключовим учасником інвестиційно-

інноваційної діяльності: підприємства кредитуються для розробки інноваційних 

продуктів і послуг, реалізації інноваційних проектів. У багатьох країнах світу 

інструментами кредитування інноваційної діяльності підприємств є: 

банківський (комерційний) кредит, інноваційний кредит, інноваційний лізинг, 

інноваційний факторинг. 

Банківське (комерційне) кредитування як форма фінансового 

стимулювання інноваційної діяльності – це надання банками (державними, 

комерційними та іноземних банківських груп) кредитів суб’єктам інноваційної 

діяльності на пільгових умовах для здійснення та активізації такої діяльності. 

Застосування зазначеної форми розповсюджено в ЄС, США, які мають значні 

обсяги фінансових ресурсів. Кредитний договір між банком та суб’єктом 

інноваційної діяльності може передбачати безвідсоткове кредитування, 

кредитування під пільгові кредитні ставки, надання кредитів на пільгових 

умовах тощо, залежно від умов договору. Банківські (комерційні) кредитні 

договори умовно можна розділити на інвестиційне кредитування (кредитна 

лінія по нецільовому кредиту), де джерелом повернення коштів є вся 

господарська діяльність позичальника, включаючи прибуток, що приносить 

інноваційний проект, та проектне фінансування (кредитна лінія за цільовим 

кредитом), де джерелом повернення коштів є лише сам інноваційний проект [3, 

с. 102]. 

В Україні банківський (комерційний) кредит як інструмент стимулювання 

інноваційної діяльності не має популярності, оскільки, з одного боку, для 

банків він є ризикованим і неприбутковим для банків (надання пільгових 

кредитів позбавляє банки очікуваних прибутків, а висока ризикованість 

інноваційних проектів створює підстави для неповернення кредитів), а з 

іншого, – для суб’єктів реального сектору економіки виникають ризики за 

відсутності пільгового кредитування інноваційної діяльності, бо сплата 

платежів за кредитним договором не дозволяє розвивати інноваційний проект. 

Саме тому державні банки найбільше кредитують реальний сектор, в тому 

числі в сфері інноваційної діяльності. 

Інноваційний кредит представляє собою специфічний вид кредитів, що 

надаються банками, які надають пільгові кредити суб’єктам інноваційної 
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діяльності за умов їх повернення або за отримання прав на інноваційний 

продукт. Найбільше розповсюдження інноваційне кредитування отримало в 

США, Ізраїлі, Японії та Франції [4, с. 178]. Такий вид кредиту відрізняється 

найбільшою ризикованістю, оскільки в інноваційний сфері достовірне 

прогнозування руху потоків коштів здійснити практично неможливо. 

Ефективним інструментом кредитування банками інноваційної діяльності 

є гарантування державою зобов’язань з повернення кредиту, що був наданий 

суб’єкту для реалізації інноваційного проекту. Державні гарантії представляють 

собою вид боргового зобов’язання, в силу якого держава в особі її органів 

(гарант) зобов’язана за умов настання передбаченої у гарантії події 

(гарантійного випадку) сплатити визначену в зобов’язанні грошову суму за 

рахунок коштів відповідного бюджету особі, на користь якої надана гарантія 

(бенефіціару), відповідно, умов зобов’язання, що надається гарантом, тобто 

буде відповідати за виконання третьою особою (принципалом) його зобов’язань 

перед бенефіціаром. Отже, державними гарантіями з повернення кредиту є вид 

боргового зобов’язання держави, яка в особі її державних органів за умов 

настання гарантійного випадку повинна буде сплатити особі, що надала кредит 

суб’єкту інноваційної діяльності визначену в зобов’язанні грошову суму за 

рахунок коштів відповідного бюджету. Надання державних гарантій робить 

можливим отримання кредитів суб’єктами інноваційної діяльності (як 

визначалося нами раніше, їх банки надають неохоче), кошти від яких можуть 

допомогти їм розпочати таку діяльність за умов недостатності власних коштів 

або використати кредитні кошти для збільшення основного капіталу, 

необхідного для розвиту виробництва. 

У багатьох зарубіжних країнах зазначений інструмент застосовується 

досить широко. Так, у Франції для гарантування повернення позик, які 

видаються банками підприємствам малого бізнесу, державою створено 

товариства взаємного поручительства під керівництвом та координацією 

єдиного державного центру; у Великобританії розроблена та ефективно 

функціонує програма гарантованої позики; у Канаді повернення позик малими 

підприємствами до 75 тис. доларів гарантується спеціально створеними 

місцевими центрами розвитку [5, с. 37-38]. 

Інноваційний лізинг відносять до кредитних інструментів непрямого 

методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності. Такий інструмент є 

специфічним видом лізингу, який має певні особливості [6, с. 4-6]: 

1) в інноваційному лізингу беруть участь продавець, лізингодавець та, на 

відміну від класичного, де лізингоотримувач один, два незалежних 

лізингоотримувача (виробник та отримувач); 

2) в інноваційному лізингу, на відміну від класичного, де в користування 

надаються стандартні об’єкти основних засобів, забезпечується надання 

спеціалізованого обладнання, функціонально орієнтованого на виконання 

певних операцій (в тому числі, інтелектуальний актив, що використовується під 

час виробництва принципово нового продукту – ноу-хау, ліцензія на здійснення 

визначеного виду діяльності тощо); 
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3) під час інноваційного лізингу лізингодавець має справу з двома 

лізинговими угодами, які укладаються між виробником та отримувачем, які 

оформляються в рамках єдиного лізингового договору; 

З урахуванням виокремлених особливостей, запропоновано визначення 

інноваційного лізингу як багатосторонньої угоди, що укладається між 

лізингодавцем та лізингоотримувачем, головно ціллю якого є забезпечення 

якісного виконання інноваційного процесу з майбутнім впровадженням його 

результатів, при цьому держава бере на себе субсидування частини витрат на 

обслуговування договорів лізингу [6, с. 6]. 

Найбільш розповсюдженими варіантами інноваційного лізингу є такі, за 

яких держава субсидує частину витрат, пов’язаних зі сплатою процентів за 

лізинговим договором і сплату першого внеску під час укладення договору 

інноваційного лізингу та відшкодування інноваційним компаніям і 

підприємствам стратегічних галузей частини лізингових платежів під час 

купівлі нового обладнання. Інноваційний лізинг має велике значення під час 

значних інфляційних процесів, оскільки в умовах інфляції відбувається 

знецінення наданих грошових кредитів разом зі сплаченими відсотками, в той 

час як обладнання, надане в лізинг, зберігає свою вартість за вирахуванням 

зносу. Особливе значення інноваційний лізинг має велике для фінансового 

стимулювання малих та середніх підприємств. 

Інноваційний факторинг є найбільш ефективним серед інструментів 

механізму кредитування інновацій на стадії реалізації інноваційних товарів. 

Оскільки довготривала та дорога процедура створення інноваційних продуктів 

в більшості випадків є причиною появи великої дебіторської заборгованості, то 

ефективним інструментом стає факторингове обслуговування, що укладається 

на невизначено тривалий термін.  

Факторинг представляє собою комплекс фінансових послуг, що надаються 

банком клієнту в обмін на поступку дебіторської заборгованості, а під час 

інноваційного факторингу до таких послуг можуть бути віднесені: страхування 

кредитних ризиків, фінансування поставок товарів, облік стану кредиторської 

заборгованості та регулярне надання відповідних звітів клієнту, контроль за 

своєчасністю оплати та робота з дебіторами і т. ін. При цьому фінансування 

поставок означає, що негайно після поставки продавцю банк сплачує в якості 

дострокового платежу значну частину суми поставки (в різних країнах розмір 

його коливається від 50 до 90%), а залишок сплачується продавцю в день 

надходження коштів від дебітора. В Україні інноваційний факторинг 

використовується державними підприємствами, які розробляють та реалізують 

програми державної підтримки малого та середнього бізнесу. 

На сучасному етапі у вітчизняних банках супровід діяльності в сфері 

інновацій включає правову, організаційну та фінансову складові: організаційна 

стосується побудови оптимальної структури взаємодії ланок у процесі 

фінансування інновацій; правова полягає у регламентуванні і регулювання цих 

процесів; фінансова – в забезпеченні ресурсами 7, с. 35. 
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Формування вітчизняної моделі фінансування інноваційної діяльності 

передбачає врахування інституційних і структурних особливостей економіки 

країни 8. На даний час в українській економіці вже склалася модель 

фондового ринку змішаного типу, при переважанні банків як економічних 

агентів. 

Таким чином, інструментами кредитування інноваційної діяльності 

підприємств реального сектору економіки являються: банківський 

(комерційний) кредит, інноваційний кредит, інноваційний лізинг, інноваційний 

факторинг. У розвинутих країнах їх застосуванням є поширеною практикою. В 

Україні інструменти інноваційного кредиту, інноваційного лізингу та 

інноваційного факторингу використовуються обмежено через нестачу 

фінансових ресурсів для кредитування та значні їх ризики. Ефективність 

фінансування інновацій може бути підвищена в разі залучення пільгового 

кредитування, забезпеченого державними гарантіями. 
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використання товарів. Досить важливе місце серед складових механізму 

управління якістю посідають методи управління, за допомогою яких 

реалізуються функції управління. 

Різні частини системи менеджменту організації можуть бути інтегровані 

разом із системою управління якістю в єдину систему менеджменту при 

використанні загальних елементів. Інтеграція створює основу для планування і 

виділення ресурсів, визначення загальних цілей і оцінки загальної ефективності 

організації. 

Більшість підприємств на даний момент не мають можливостей щодо 

впровадження систем управління якістю. Тобто управління якістю обмежується 

контролем якості продукції, яку вони виробляють. Таким чином, відсутній 

системний підхід до даного процесу. Пояснюється це перш за все відсутністю 

фінансових ресурсів. Адже, дані підприємства не мають коштів навіть на 

оновлення матеріально-технічної бази та розширене відтворення, не говорячи 

про фінансування впровадження систем управління якістю [1]. 

Аналіз якості продукції та конкурентоспроможності одного з найбільших 

українських підприємств, яке спеціалізується на виготовленні пива та 

безалкогольних напоїв, ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» дозволив визначити певні 

проблеми в системі управління якістю продукції. 

Організаційна структура системи управління якістю не має 

спеціалізованого відділу, а основні функції управління якістю здійснюються 

виробничою лабораторією та головним технологом, які координують діяльність 

всіх підрозділів по виконанню функцій управління якістю  продукції, 

здійснюють та організовують аналіз накопичуваної інформації про якість 

продукції і причини дефектів, здійснюють підготовку управлінських рішень 

керівників ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», спрямованих на підвищення якості 

продукції, організовують діяльність по удосконаленню системи тощо. 

Виробнича лабораторія, служба виробництва, головний та змінні технологи та 

виробничі цехи пов’язані з системою управління якістю продукції. А відділ 

маркетингу та відділ продажів спрямовані на формування конкурентних переваг 

продукції ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» як на вітчизняному, так і на міжнародному 

ринках. 

Основними напрямками підвищення якості продукції та її  

конкурентоспроможності, що застосовуються на ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» є: 

сертифікація продукції (удосконалення стандартів і технічних умов); 

удосконалення методів контролю та самоконтролю; 

перевірка документації; прогнозування та планування необхідного рівня 

якості виробів; 

щорічний аудит відповідності на об’єкті управління; розширення 

господарських зв’язків між виробниками та споживачами; 

використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду; 

належна мотивація праці всіх категорій персоналу; активізація людського 

чинника та проведення кадрової політики. 

Для забезпечення конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Фірма 
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«Полтавпиво» керівництвом створено програмно-цільову модель управління 

конкурентоспроможністю продукції, де встановлені конкретні завдання для 

досягнення  належної якості продукції. Але чітка методика визначення 

конкурентоспроможності продукції на підприємстві відсутня. 

Для вирішення існуючих проблем підприємству запропоновано низку 

заходів. Необхідною умовою підвищення ефективності управління якістю та 

конкурентоспроможністю продукції ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» є формування 

та впровадження тотальної системи управління якістю та її інтеграція з 

елементами системи управління конкурентоспроможністю. 

Для працівників повинні бути створені спеціальні програми підвищення 

професійної підготовки. Постійне навчання виробничого персоналу, 

підвищення його кваліфікації, створення ефективної системи матеріальної 

зацікавленості в підвищенні якості, надасть змогу керівництву покласти на 

безпосередніх виконавців контроль за якістю своєї роботи [1]. Продовженням 

програм залучення працівників до управління якістю продукції є формування 

сучасної культури виробництва на підприємстві. 

Побудова ефективної системи документаційного забезпечення з питань 

управління якістю та конкурентоспроможністю продукції  повинна включати 3 

основні етапи. 

Зокрема, першим і обов’язковим етапом є побудова, впровадження і 

сертифікація системи якості продукції ISO серії 9000 як основної 

організаційно-методичної бази для побудови інтегрованих систем управління 

якістю продукції. На другому етапі мають бути впроваджені системи 

екологічного менеджменту (ISO 14000) і системи професійної безпеки (OHSAS 

18001), на третьому – системи соціальної відповідальності (SA 8000). З точки 

зору формування якості праці необхідними для впровадження стають стандарти 

менеджменту соціальної відповідальності (SA 8000), який спрямований на 

покращення умов найму і здійснення трудової діяльності, дотримання етичних 

норм цивілізованого суспільства і управління персоналом; інвестицій в людей 

(BS IIP), що передбачає підвищення якості управління організаційною 

структурою, поліпшення фінансових показників за рахунок використання 

інтелектуального капіталу [2]. 

Побудована таким чином інтегрована система управління якістю продукції 

стане діючою узгодженою робочою структурою ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» і 

включатиме ефективні технічні й управлінські методи для забезпечення 

найвищих результатів праці, найбільш ефективних способів взаємодії людей та 

техніки, а також інформації з метою задоволення потреб споживачів і партнерів 

стосовно якості продукції і виробничого процесу та економії виробничих 

витрат. 

Досягнення відмінної якості і ринкового лідерства потребує потужної 

орієнтації на майбутнє. Тому стратегічне планування повинно забезпечувати 

високу якість в масштабах ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» в цілому, оскільки 

дозволяє досягти багатьох змін, в тому складі пов’язаних з очікуваннями 

споживачів, появою нових можливостей в бізнесі і партнерстві і так далі. Цілі 
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якості – це серцевина стратегічного плану, за такого підходу ступінь 

задоволеності споживачів, коефіцієнт браку і термін циклу процесу повинні 

отримувати таку ж увагу в стратегії, як фінансові та маркетингові параметри. 

Таким чином, для усунення недоліків з управління якістю, виявлених на 

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», пропонується провести реінжиніринг бізнес-

процесів та реалізувати наступні стратегічні основи тотального управління 

якістю (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Стратегічні напрями впровадження системи тотального управління 

якістю на ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» 

Стратегічний напрям Суть напряму 

Сфокусованість на 

споживачах та інших 

зацікавлених групах 

Під час стратегічного планування, розробки нової продукції, 

удосконалення процесів і професійної підготовки організація повинна 

в повному обсязі зважувати на запити споживачів і особливості груп 

споживачів. 

Процесний підхід Здійснювати управління якістю на основі процесного підходу, який 

передбачає виявлення та безумовне виконання по вертикалі усіх без 

винятку функцій з управління якістю та всіх виробничих процесів по 

горизонталі, які повинні забезпечувати досягнення запланованого 

рівня якості. 

Постійне вдосконалення 

та постійне навчання 

Для своєчасного реагування товариства на зміни попиту споживачів 

та очікувань інших зацікавлених сторін запровадити в складі системи 

управління ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» принцип постійного 

удосконалення системи якості та постійного навчання персоналу. 

Надання співробітникам 

повноважень  

Практикувати широку участь працівників організації у прийнятті 

рішень та надання їм широких повноважень щодо самостійного 

вирішення проблем, які знаходяться в межах їх компетенції. 

Командна робота Широко використовувати при управлінні якістю командний підхід, 

який суттєво підвищить відповідальність працівників за результати їх 

діяльності, звільнить менеджерів від виконання управлінської рутини, 

суттєво підвищить продуктивність групової діяльності на основі 

організації ефекту синергії. 

Управління на основі 

фактів 

Забезпечувати прийняття управлінських рішень на основі достовірних 

фактів, а не прийнятих очікуваних концепцій. 

Масштабне лідерство Забезпечити ефективне формальне керівництво персоналом та 

неформальне лідерство з боку представників апарату управління при 

вирішенні проблем якості. 

Планування якості 

результатів 

Налагодити систему стратегічного планування якості результатів 

діяльності організації та забезпечити ефективне управління процесом 

реалізації прийнятої стратегії якісного задоволення потреб споживачів 

Підхід загальної якості Забезпечити тотальну участь усіх працівників у забезпеченні високої 

якості продукції та тотальне охоплення всіх бізнес-процесів системою 

якості. 

Високий ступінь 

контролінгу 

Використання статистичних методів контролю відповідності процесів 

та вибіркових методів проведення вхідного та завершального 

контролю, що дає змогу охопити контролінгом всі бізнес-процеси 

організації для уникнення бракованої продукції та підвищення якості. 



61 
 

Управління конкурентоспроможністю на ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» 

повинно являти собою адаптивний процес, протягом якого проходить 

коригування рішень на основі контролю й аналізу змін, що відбуваються у 

внутрішньому та зовнішньому середовищах. Воно має забезпечити 

максимальне використання можливостей виробництва й орієнтацію його на 

задоволення наявних і потенціальних вимог як зовнішнього, так і внутрішнього 

споживача. Варто зазначити, що якість як економічна категорія відбиває 

сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності 

задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення, та впливає на 

конкурентоспроможність ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» на ринку. 

Перелічені стратегічні напрями загальної якості дадуть змогу закласти 

фундамент для створення ефективної системи управління ПрАТ «Фірма 

«Полтавпиво», що буде здатне випускати конкурентоспроможну продукцію на 

рівні міжнародних стандартів якості. При формуванні системи управління 

якістю та конкурентоспроможністю продукції на ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» 

було виявлено, що одним із проблемних моментів є відсутність чіткої методики  

визначення якості та конкурентоспроможності продукції. 

Проведене дослідження дало змогу запропонувати різні методи оцінки 

конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» та дійти 

висновку, що різні методики враховують лише частину тих критеріїв від яких 

залежить конкурентоспроможність продукції. В сучасних ринкових умовах  для 

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» найдоцільнішим є застосування комплексного та 

змішаного методів, проте вони потребують подальшої модифікації і врахування 

таких критеріїв як: інтеграція, інтелектуальний потенціал підприємства, 

регіональні відмінності ринку. Крім того, корективи потрібно вносити до 

самого алгоритму оцінки конкурентоспроможності, адже він не враховує 

фактора споживацької поведінки [2]. Потрібно розробляти механізм захисту від 

неточностей при виборі параметрів оцінки. 
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В сучасному менеджменті виокремили такі основні функції як: 

планування, організація, мотивація, контроль, координація, облік і аналіз, які є 

обов´язковими. Кожна з них  великою мірою впливає на менеджмент та має 

свою роль. 

Розглянемо більш детально функцію «організація», оскільки вона є 

причиною, що обумовлює існування менеджменту, і тому складає основу основ 

світу менеджерів. 

Сенсом роботи будь-якої людини є досягнення поставлених цілей. Їх 

людина може досягти самостійно, але за певних умов, дуже часто сил однієї 

особи не достатньо. Тому і з'являється потреба у групі людей – організації, що 

зможе виконати поставлені цілі. Іншими словами можна сказати, що 

організація – це група людей, діяльність яких свідомо скеровано або спонтанно 

координується для досягнення певної мети [1]. 

Однак термін «організація», є багатозначним і використовується для 

характеристики двох таких понять: 

Перше значення – це певна соціальна одиниця або колектив. Те, що 

визначає організацію в даному конкретному значенні, – це соціальні одиниці, 

які можуть бути відособлені від інших, виходячи з того, що за люди є їх 

членами [1]. 

Друге значення терміну стосується організаційних особливостей в рамках 

соціальної одиниці або колективу. Одиниці і колективи в цьому значенні 

«організовані» особливим чином. Вони володіють певною формою керівництва, 

посадовими взаєминами, кількістю керівників на одного працівника, 

сформульованими правилами і обов'язками, методами ухвалення рішень. 

Іншими аспектами, які використовують для їх характеристики. Організації, як 

колективи, також володіють технікою, технологіями, фізичним капіталом 

(будівлями, машинами тощо) і стратегіями для досягнення цілей [1]. 

Для того щоб група людей вважалась організацією, вона повинна 

відповідати таким критеріям: 

1. Наявність не менше двох людей, які вважають себе частиною цієї групи. 

2. Наявність спільної мети (бажаного кінцевого стану або результату), яку 

приймають як загальну, всі члени цієї групи. 

3. Наявність членів групи, які свідомо працюють разом для досягнення 

загальної для всіх цілі [1]. 
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Враховуючи поставлені критерії можна визначити що, люди утворюють 

організацію саме для того, щоб досягти спільних цілей. Лише при наявності 

спільної мети з'являється необхідність у створенні організації. 

Роль організації, її характеристики та основні риси вивчались протягом 

розвитку науки управління. В роботах Г. Емерсона в якості обов'язкових 

елементів організації розглядалися: 

1. наявність певного плану або ідеалу; 

2. спроможність досягти і виконати вимоги ідеалу; 

3. наявність необхідних ресурсів (людських, фінансових, матеріальних, 

організаційних), які дають можливість організації досягнути і виконати 

завдання; 

4. наявність компетентних керівників, які змушують організацію досягнути 

поставленого ідеалу [1]. 

В організації менеджменту важливу роль займає ієрархія. 

Ієрархія – це тип структурних відносин у складних багаторівневих 

системах, що характеризуються впорядкованістю, організованістю взаємодії 

між окремими рівнями по вертикалі. Ієрархія характеризується рівнями 

управління і відображає підлеглість органів управління і керівників зверху до 

низу [2]. 

Сутністю ієрархічних відносин становлять відносини, між вищою 

службовою особою або підрозділом та підлеглими. Слід зазначити, що власне 

ієрархічний рівень ще не визначає ранг або статус усіх посад, чи особисте місце 

осіб, що обіймають певні посади. 

Організація управління передбачає ефективну дію кодексів – сукупність 

правил, норм, переконань, стандартів управлінського процесу, положень про 

структурні підрозділи, службових інструкцій [2]. 

Говорячи про організацію, сучасний менеджмент, має на увазі, що 

організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих елементів, які 

складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей 

складових елементів. 

Отже, розглянувши функцію «організація» в системі менеджменту, можна 

прийти до висновку що, організація найбільш суттєво і безпосередньо пов'язана 

із систематичною координацією безлічі завдань і взаємовідносин між людьми, 

що їх виконують. 
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У сучасних умовах стану національної економіки головною метою 

комерційного банку, як і будь-якого іншого підприємства, є підтримання, 

розвиток і зміцнення позицій обраного бізнесу, а також збільшення власного 

потенціалу. Одним з основних етапів при цьому є визначення стратегії розвитку 

суб’єкта господарювання. Конкуренція на банківському ринку давно вже стала 

не боротьбою за ресурси, а боротьбою стратегій. Здатність змінювати стратегію 

у відповідь на виклики зовнішнього середовища та розвивати банк, оновлюючи 

його структуру та ключові бізнес-процеси відігріють все більшу роль. Саме 

тому, зважаючи на невизначеність та коротші терміни стратегічного 

планування в Україні (1-3роки), порівняно з іноземними країнами,  питання 

стратегічного аналізу та планування розвитку банківських установ потребує 

подальшого дослідження та удосконалення. 

Проблеми формування стратегії розвитку банків є дискусійними та 

знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних дослідників, серед 

яких: В.О. Василенко, А.П. Грінько, Г.І. Забродська, В.В. Коваленко, 

Т.С.ˑПічугіна, Л.О. Примостка, Т.І. Ткаченко та ін. Проте в умовах постійних 

змін економічної ситуації у державі необхідно доповнювати праці науковців 

сучасними дослідженнями. 
Метою роботи є дослідження теоретичних положень з формування 

стратегії розвитку комерційних банків у сучасних умовах. 

Стратегія являє собою сукупність довгострокових цілей, а також завдань і 

дій, які будуть необхідні для досягнення глобальних цілей, слідуючи шляхом 

максимальної раціоналізаціїї при використанні різних матеріальних та 

нематеріальної ресурсів економічної системи [2]. 

Потрібно зазначити, що в сучасних умовах господарювання на Україні 

великого значення набуло страгечне управління. Останнім часом банківська 

система України функціонує в кризових умовах, обумовлених несприятливим 

станом економіки, нестабільною політичною ситуацією, військовими подіями у 

країні, недоліками державної політики, пов’язаними, у тому числі, з 

проведенням структурних реформ. При цьому банківська система України 

перебуває в стані модернізації до європейських стандартів та має можливості 

для подальшого розвитку. 

Банківська система України належить до сектору економіки, в якому 

розвиток ринкових відносин відбувається досить швидко та наявний високий 

рівень конкуренції. Починаючи з 2015 р. в Україні встановилася тенденція на 
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зниження кількості діючих банків, так у 2019 р. відбулося скорочення даної 

величини на 8,6% (рис. 1) [4]: 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка кількості банків України за 2013-2019 рр., одиниць 

 

Потрібно зазначити, що за підсумками 2018 р. українські платоспроможні 

банки вперше, починаючи з 2013 р., отримали чистий прибуток у розмірі       

21,7 млрд грн., який перевищив минулу величину даного показника на          

20,3 млрд. грн. При цьому у 2019 р. банківська система збільшила прибуток у 

2,2 рази (рис. 2) [4]. Прибутковості банків сприяли такі фактори як зростання 

кредитування більш ніж на 30% в річному обчисленні; зниження процентних 

ставок за вкладами громадян; зменшення обсягів формування резервів більше, 

ніж у 2 рази. Крім того, прибуток у 2019 р. був сформований, головним чином, 

групою банків з іноземним капіталом та «ПриватБанком» [3]. 

 

 

Рисунок 2 – Прибуток (збиток) банківської системи України протягом 2013-

2019 рр. 

 

Необхідно зазначити, що в цілому банківська система України повільно 

відновлюється після кризи. Проте наявні темпи зростання кредитної активності 

залишають бажати кращого через низьке зростання реальної економіки, 

недосконалість судової системи і жорстку монетарну політику, при цьому 

спостерігається низька операційна ефективність державних банків. Все це 

заважає процесу врегулювання проблемної заборгованості, що необхідно для 

очищення балансів і повноцінного виходу українських банків на новий рівень 

розвитку. 

Отже, у таких нестабільних умовах  важко робити довгострокові прогнози. 

Проте все ж таки у сучасних умовах комерційним банкам потрібно формувати 

гнучку стратегію подальшого розвитку, яка відіграє важливу роль в адаптації 

бізнесу до постйіних змінних умов зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Стратегія банку являє собою ясно сформульовані його керівництвом 

відповіді на основні, принципові питання розвитку організації, які 
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узгоджуються з концепцією розвитку (місією) банку та отримані на основі 

аналізу сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають або можуть 

вплинути на умови і результати його діяльності, доступній для прогнозування 

та планування у перспективі. Такі відповіді втілюються в єдиному завершеному 

робочому документі, розділи або частини якого представимо у вигляді рис. 3 

[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ієрархія цілей банку при стратегічному управління 

 

При формуванні стратегії банку важливо знати, що вона складається з двох 

частин, а саме постійної (основні положення та місія) та динамічно 

оновлюваної. Динамічно оновлювана складова стратегії банку є сукупністю 

взаємозалежних стратегій другого порядку, які чутливі до змін зовнішнього 

середовища (рис. 4) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамічно оновлювані стратегії 
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- цілі, орієнтовані на 

клієнтів; 

- цілі розвитку 

послуг; 

- цілі розвитку 

інфраструктури. 

- управлінська 

структура ; 

- система внутрішніх 

політик та прийняття 

рішень; 

- система 

бюджетування. 

- стратегія розвитку 

організаційної 

структури; 

- стратегія розвитку 

офісного простору та 

регіонального розвитку; 

- стратегія кадрового 

менеджменту; 

- стратегія розвитку 

інформаційної системи. 

 

 

 

Система практичних 

заходів (плани) 

Політики банку 

Система цілей банку 

Місія банку 
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Розробку нової стратегії розвитку комерційного банку, як і будь-якого 

іншого підприємства, та її подальшу реалізацію можна здійснити в рамках п'яти 

великих етапів, а саме підготовчого етапу; формування альтернативних 

стратегій; вибору стратегії; реалізації стратегії; оцінки та контролю виконання 

стратегії [2]. На кожному етапі формування стратегії розвитку банку 

застосовують відповідні методи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Основні етапи та методи формування стратегії розвитку 

комерційного банку 

Етап Характеристика етапу Методи 

Підготовчий Аналіз внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Діагностика підприємства за усіма 

напрямками. 

Визначення бачення, місії, цілей 

організації. 

Вибір узгоджених позицій 

керівництва та залучений 

експертів. 

Анкетне опитування. 

Бізнес-діагностика. 

Експертне оцінювання. 

Стохастичні оцінки. 

SWOT-аналіз. 

Моделювання. 

Матричний аналіз. 

Формування 

альтернативних 

стратегій 

Формування робочих груп для 

розробки різних варіантів 

стратегії. Оцінка стратегії 

експертів. 

Мозкових штурм. 

Проблемно-ділова гра. 

Колективна робота з експертами. 

Моделювання. 

Синтез. 

Збалансована система показників. 

Вибір стратегії Ранжування стратегічних проблем. 

Вибір критерію. 

Розробка цільових програм. 

Експертів методи. 

Мережеві методи. 

Стохастичні графи. 

Інтуїція керівника. 

Матричний метод. 

Декомпозиція. 

Збалансована система показників. 

 

Необхідно зазначити, що методологічною основою інструментарію 

стратегічного аналізу є загальнонаукові методи, аналітико-прогресивні та 

методичну прийоми, запозичені з різних галузей знань. При формуванні 

стратегії розвитку банку рекомендовано застосовувати також метод SWOT-

аналізу, який полягає у вивченні та оцінці сильних та слабких сторін фірми і 

співвідношення їх з можливостями та загрозами ринку. 

Таким чином, у нестабільний економічній та політичній ситуації в Україні 

важко робити довгострокові прогнози, проте у сучасних умовах ринкової 

економіки наявність стратегії та гнучке слідування їй – це запорука успішного 

розвитку комерційного банку, як і будь-якого підприємства. Формування 

стратегії подальшого розвитку відіграє важливу роль в адаптації бізнесу до 

постійних мінливих умов та дозволяє комерційним банкам виживати в 

конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі. Організація ефективного 
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стратегічного управління банком також дасть змогу обґрунтувати не тільки 

поточну діяльність, а й подальший розвиток суб'єкта господарювання та 

сформувати передумови для оцінки доцільності управлінських рішень на 

перспективу. 
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XXI століття – вік передових інформаційних технологій. Нам не дивно 

чути про Сірі, ми не дивуємося роботам-прибиральникам, але якщо вони 

перетворяться із помічників у керівники, робота буде здаватися сюжетом 

антиутопії. 

IT-сфера змінює наше життя цієї ж миті. Перше, чого торкнуться ці зміни, 

буде бізнес. Менеджмент на основі штучного інтелекту сьогодні швидко 

набирає обертів через неспроможність людей працювати і оброблювати деякі 

процеси швидко. Починаючи із зароджування ідей штучного інтелекту, багато 

науковців досліджували і цікавилися даним процесом. Зокрема, питанням 

економіки штучного інтелекту присвятив своє життя Рік Кіркланд, шеф-

редактор видання McKinsey & Company, Аджай Аграваль (Ajay Agrawal), 

професор економіки та викладач Школи менеджменту Ротмана (Rotman School 

of Management) при Торонтському університеті та багато співвітчизників, які у 

сьогоденні або журналісти, або CEO відомих компаній (наприклад, Борис 

Євдокимов, керучий партнер Financial & Business Intelligence (F&BI), Болгарія) 

[5]. 

При застосуванні штучного інтелекту ми зможемо досягти автоматизації 

бізнес-процесів, зниження витрат, підвищення якості продукції. Наприклад, в 

2014-2015 рр. компанія Uber брала на роботу до 50 тисяч нових водіїв 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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щомісяця. Навіть найкращі управлінці не змогли б упоратися зі складанням 

графіка або контролем показників продуктивності праці водіїв, тому дані 

завдання були доручені системі віртуального менеджменту. [2] 

Раціональне використання IT-рішень в бізнесі – це можливість підняти 

своє підприємство на вищий щабель ефективності. Але коли IT-інструменти не 

здатні стабілізувати бізнес, на сцену виходить той самий менеджер. Симбіоз 

проривних IT-рішень і грамотного менеджменту може підірвати будь-який 

ринок. Головне – користуватися цифровими технологіями як інструментом 

досягання успіху без сподівання на всемогутність. [1] 

Все більше компаній розуміють, що люди є найціннішим ресурсом для 

бізнесу. Оцифрування  є актуальною задачею як для навчання співробітників, 

так і утримання цінних кадрів. Сфера HR-менеджменту є однією з найбільш 

перспективних для впровадження штучного інтелекту. Наприклад, компанія 

Coca-Cola для підбору персоналу використовує робота, який шукає резюме, 

проводить опитування та першочергову співбесіду. Це дозволяє скорочувати 

час обдзвону кандидатів з 3-4 тижнів до 2-3 годин, а часу найму працівників з 

20 днів до 5,5 днів. Також менеджмент компанії Walmart використовує 

комп'ютерний зір і шоломи віртуальної реальності для навчання співробітників 

правильним діям в період розпродажів («чорної п'ятниці»). Технологія дозволяє 

вирішити питання віддаленого навчання: більше немає необхідності «живого» 

тренінгу. [3] 

Штучний інтелект допомагає у збереженні цінних співробітників. Втрата 

досвідченого фахівця – це завжди ризик втрати неформалізованих знань, які 

фахівець забирає з собою. Штучний інтелект дозволяє аналізувати інтереси 

користувачів, які проявляються на рівні дій у внутрішніх системах компанії, 

активності в соціальних мережах – і видають звіт про стан людини. Це дозволяє 

керівнику відстежити наприклад, чи не цікавиться фахівець новою сферою 

діяльності або переїздом в інше місто. [4] 

Машинне навчання можна використовувати і для профілактики 

захворювань працівників: вчасно відстежити сезонність і заздалегідь до цього 

підготуватися, що найбільш актуально в умовах пандемії COVID-19. 

Отже, для ефективного управління персоналом із використанням 

автоматизованих технологій потрібно дотримуватися певних правил: 

1. Не нашкодити працівникові. Штучний інтелект повинен захищати 

людей, навіть якщо компанія націлена на отримання фінансового прибутку зі 

своїх співробітників.  

2. Встановити чіткі і прозорі правила. Співробітники повинні керуватися 

чіткими і зрозумілими принципами, які лежать в основі алгоритму управління, 

щоб оцінювати причини і контекст вимог. [1] 

3. Відстоювати свободу. Як показали результати досліджень, надто суворі 

вимоги стимулюють порушення правил і неетичні вчинки. Робот-керівник 

може здатися простим засобом, яке забезпечує дотримання правил, але люди 

ніколи не відмовляться від своїх прав і свобод. 
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В Україні в останній час акцентується увага на розвиток та реформування 

інвестиційної діяльності, тому що інвестиції можуть допомогти вирішити 

проблеми досягнення стабільного економічного становища. Для виживання та 

успішного функціонування підприємствам треба бути 

конкурентоспроможними. Для досягнення достатнього рівня 

конкурентоспроможності суб’єкти господарювання мають зосередитись на 

виробництві таких товарів та послуг, які найбільш задовольняють споживчий 

попит, що можливо лише у разі проведення чіткої інвестиційної політики. Саме 

тому проблема створення наукового підґрунтя для формування ефективної 

інвестиційної політики є однією з найбільш актуальних проблем управління 

підприємством. В умовах обмежених грошових ресурсів підприємств для 

ефективного їх розвитку необхідна розробка інвестиційних стратегій із 

визначенням джерел залучення інвестицій. 

Аналіз наукових праць Ю.М. Бажала, В.О. Василенка, В.М. Гриньової, 

М.П. Денисенка, Г. Мінцберга, А.П. Міщенка, О.М. Сумця, Т.І. Ткаченка, 

О.М. Ястремської показали, що питання позиціонування інвестиційної стратегії 

розвитку підприємства є недостатньо дослідженим і потребує подальшого 

опрацювання. 

У зв’язку з цим мета дослідження полягає у визначенні шляхів розробки та 

формування ефективної інвестиційної стратегії розвитку підприємства. 

На сучасному етапі економічного розвитку все більше підприємств мають 

на меті створення такої системи управління, яка була б спрямована на 

http://www.sbr.in.ua/?p=620
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передбачення напрямів інвестиційної діяльності та динамічних умов 

зовнішнього інвестиційного середовища. 

Основні цілі інвестиційної діяльності підприємства повинні бути 

спрямовані на досягнення певного економічного, соціального або іншого 

ефекту і сприяти зміцненню позицій компанії в конкурентному середовищі. 

До числа основних напрямків інвестиційної діяльності підприємства 

можна віднести: 

- формування оптимальної структури джерел фінансування інвестицій; 

- формування оптимальної структури інвестиційного портфеля; 

- підвищення ефективності застосування виробничих потужностей; 

- раціональне використання наявних інвестиційних ресурсів; 

- залучення державних гарантій для реалізації інвестиційних проектів; 

- підвищення конкурентоспроможності продукції; 

- зміцнення фінансової стійкості компанії. 

Ринкове середовище в сучасних умовах стає все більш розвинутим та 

динамічним. Отже, конкурентоспроможними можуть бути ті підприємства, які 

певною мірою формують та організовують інвестування стратегічно правильно. 

В умовах суттєвих змін системи державного управління, змін 

макроекономічних показників інвестиційна стратегія виступає дієвим 

інструментом подальшого управління інвестиційною діяльністю. Концентрація 

модифікації факторів зовнішнього інвестиційного середовища є вагомою 

умовою розробки інвестиційної стратегії підприємства [1]. 

В економічному процесі інвестиції займають центральне місце, що в свою 

чергу, зумовлює загальний ріст економіки підприємства. Внаслідок 

інвестування в галузях і на підприємствах зростають обсяги виробництва, 

зростає дохід, розвиваються і йдуть вперед економічне суперництво між ними. 

Найголовнішим завданням в створенні стратегічного проекту є пошук 

нових видів діяльності, розширення своїх позицій на ринку, виявлення шляхів 

подолання конкуренції та досягнення високого економічного розвитку 

компанії. Однак все це можливо тільки за умов достатньої фінансової стійкості 

підприємства. 

Розробка інвестиційної стратегії є творчим процесом, він передбачає 

постановку та досягнення певних цілей, їх головних форм і напрямів, підтримка 

зв’язку із зовнішнім інвестиційним середовищем, а також пошук інвесторів. 

Якщо цілі стратегічні вірно сформовані, вони перетворюються в потужний 

засіб підвищення ефективності інвестиційної діяльності на довгострокову 

перспективу та колосальною основою для прийняття управлінських рішень на 

всіх етапах інвестиційного проекту [2]. 

Для більшої ефективності шляхів вдосконалення інвестиційної стратегії на 

підприємстві необхідно розробити два етапи втілення цілей. Перший 

вдосконалює стратегічну спрямованість інвестиційної діяльності, другий етап, 

більш відповідальний і складний, передбачає реалізацію стратегій створення 

інвестиційних ресурсів. 
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Задля досягнення успіху та розвитку компанії інвестиційна стратегія 

розробляється та взаємоузгоджується у відповідності до цілей функціонування. 

Вона повинна бути орієнтована у часі та визначатися обсягом витрат. Що 

стосується прийняття рішень щодо капітальних інвестицій, то тривалість 

очікувань надходжень та обсяг зумовлюють досить високий рівень ризику та 

вимагають детального аналізу всіх аспектів. 

Інвестиційна діяльність компанії полягає в обґрунтуванні вкладень 

інвестицій і виконання практичних дій, спрямованих на отримання прибутку 

або розширення економічного потенціалу підприємства. Однією зі складових 

ефективної інвестиційної діяльності є продумана інвестиційна політика. 

Незалежно від розмірів, правової форми та галузевої специфіки, інвестиційна 

політика підприємства містить головне значення для його діяльності [3]. 

Проблема оцінки ефективності інвестиційних проектів завжди перебувала і 

буде перебувати в центрі уваги, як вчених, так і керівників підприємств. Для 

наукових організацій і інвесторів, функціонуючих в умовах ринкових відносин, 

найбільш важливим стає питання про перспективну вигідність проекту – його 

кінцеву науково-технічну, соціальну, екологічну та економічну ефективності. 

Тому керівники підприємств повинні володіти інструментами відбору і 

методологічними підходами до оцінки економічної ефективності інвестиційних 

проектів. Проект можна реалізовувати, якщо він економічно ефективний, і, 

навпаки, якщо він неефективний, то його слід відкинути. 

Рішення інвестора щодо вибору інвестиційної стратегії є компромісом між 

багатьма чинниками, врахувати одночасно всі неможливо. Тому її вибір 

пов’язаний, насамперед, із вибором тих проектів, які даватимуть відчутні 

вигоди та які найбільше відповідають політиці підприємства. Навіть якщо є 

такий варіант нічого не змінювати на підприємстві, це рішення також являє 

собою стратегію, але яка повинна бути сформована, досліджена та 

обґрунтована. 

Таким чином, формування інвестиційної стратегії має здійснюватися на 

основі всебічного аналізу особливостей зовнішнього економічного середовища, 

специфіки галузі та внутрішніх особливостей підприємства. Процедура 

розробки та вибору інвестиційної стратегії відіграє головну роль у забезпеченні 

ефективного розвитку компанії. Вона може використовуватися як орієнтир, так 

і спосіб досягнення поставлених завдань. Характерною рисою інвестиційної 

стратегії є те, що вона може виступати як самостійна стратегія, так і 

комплексна. 
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Дефіцит і постійне зменшення природних енергетичних ресурсів, 

поступове збільшення їх споживання, щорічне зростання цін на 

імпортовані Україною енергетичні ресурси, висока енергоємність 

української економіки є головними чинниками непомірно високого рівня 

витрат на енергоресурси, що веде країну до екологічної та економічної кризи, 

руйнації продуктивних сил та соціального збурення в суспільстві. Отже, 

питання енергозбереження з кожним роком стають все більш актуальними. 

Згідно з Законом України «Про енергозбереження», енергозбереження – це 

діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована 

на раціональне використання та економне витрачання первинної та 

перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному 

господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та 

правових методів [1]. 

Однією з найбільш енергоємних галузей народного господарства 

України є сільське господарство, в якому споживається велика частка від 

загального енергоспоживання України. 

Сільське господарство є однією з найбільш перспективних галузей 

економіки України, важливість якої неможливо недооцінити через стабільну 

тенденцію зростання кількості населення у світі, що, за прогнозами провідних 

вчених та економістів, невдовзі призведе до продуктової кризи, ознаки якої вже 

можна спостерігати у слаборозвинених країнах. Саме через зазначену 

можливість загострення продовольчої кризи у світі реалізація потенціалу 

сільського господарства України має стати одним із пріоритетних напрямків 

діяльності державних органів. Менеджмент вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств повинен загострити увагу на сучасних проблемах підвищення 

ефективності виробництва, зокрема його енергетичної ефективності. 

Під категорією «енергетична ефективність» розуміються виробничі 

відносини стосовно раціонального використання енергоресурсів на 

виробництво продукції (виконання робіт, послуг). Критерієм енергетичної 

ефективності є мінімізація рівня енерговитрат у кінцевому споживанні в 

розрахунку на одиницю виробленої продукції. 
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На рис. 1 наведено концептуальну модель управління енергозбереженням 

у сільському господарстві. 

 

Державний рівень
Державне управління 

енергозбереженням в Україні

Рівень галузевого 

управління 

Галузеве управління 

енергозбереженням 

Рівень місцевого 

управління 

Управління 
енергозбереженням на рівні 

обл- та райдержадміністрацій, 

громад

Рівень локального 

управління 

Управління 
енергозбереженням на рівні 

підприємства, будівлі, 

інженерної мережі тощо

-державне регулювання на основі нормативно-правової 
бази (ціни, тарифи, сертифікація, експертиза, ліцензування, 
пільги, стандарти та нормативи);

-функціональне управління, яке здійснюється 
Держкоменергозбереження України, у тому числі Державною 
інспекцією з енергозбереження;

-регіональне управління та контроль виконання законів, 
використання нормативної бази, а також організації роботи з 
енергозбереження в областях, районах, містах.

-здійснення енергозберігаючої політики у галузі;
-забезпечення взаємодії між міністерством (відомством) 

та Держкоменергозбереження України щодо вирішення 
загальнодержавних питань у сфері енергозбереження;

-розробки відомчих, участь у розробці міжгалузевих 
організаційно-розпорядчих і нормативних документів у сфері 
енергозбереження;

-організації контролю на підприємствах та в 
організаціях за дотриманням законодавства з 
енергозбереження то нормативів витрат енергії;

-розробки та супроводу галузевих програм 
енергозбереження, участь у розробці міжгалузевих та 
державних програм енергозбереження.

взаємодіють з Держкоменергозбереження, органами 
державної інспекції з енергозбереження та підрозділами з 
енергозбереження міністерств, організацій та підприємств і у 
межах своєї компетенції вирішують завдання організації:

-місцевих програм з енергозбереження;
-роботи з питань економічного обґрунтування 

доцільності розвитку нових виробництв, прогресивних 
енергозберігаючих технологій та техніки;

-розробки територіальних схем енергопостачання з 
миксимальним використанням місцевих енергоресурсів та 
НПДЕ;

-експертизи з енергозбереження проектів господарської 
діяльності, що здійснюється на регіональному рівні.

- оперативний контроль енергоспоживання, обсягів та 
номенклатури випуску продукції та інших факторів, що 
впливають на величину енергоспоживання; 

- визначення нормалізованого (планового) рівня 
енергоспоживання; 

- зіставлення фактичного і нормалізованого рівнів; 
- діагностика причин перевищення фактичного рівня 

енергоспоживання над нормалізованим; 
- прогнозування енергоспоживання; 
- прийняття оперативних, управлінських рішень, що 

забезпечують зниження енергоспоживання та управління 
проектами з енергоефективності.

Планування Організація Контроль

Мотивація

УПРАВЛІННЯ

 
Рисунок 1 – Концептуальна модель управління енергозбереженням у 

сільському господарстві 
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Концептуальна модель управління енергозбереженням у сільському 

господарстві повинна включати планування, організацію, мотивацію, контроль 

та передбачає чотири рівні управління енергозбереженням: державний рівень, 

рівень галузевого управління, рівень місцевого управління та рівень локального 

управління. 

На державному рівні формується нормативно-законодавча база, що 

регулює взаємовідношення між всіма учасниками енергозбереження. Програми, 

що розробляються на цьому рівні, структурно містять в собі економічно 

доцільні напрями і проекти по заощадженню палива і енергії і носять загальний 

характер. 

На галузевому рівні формуються підпрограми з деталізацією напрямів 

заощадження палива і енергії і визначенням джерел їх фінансування. На цьому 

рівні слід передбачити формування як мінімум трьох основних підпрограм 

активізації заощадження палива і енергії. При управлінні проектами 

енергозбереження необхідно прогнозувати передбачуваний ефект для 

потенційних учасників процесу, для чого необхідно встановити і аналізувати 

енергетичні взаємозв'язки між ними. 

На рівні місцевого управління розробляються місцеві програми з 

енергозбереження, територіальні схеми енергопостачання з максимальним 

використанням місцевих енергоресурсів тощо. 

На локальному рівні здійснюється оперативний контроль 

енергоспоживання, визначається нормалізований (планового) рівень 

енергоспоживання, зіставляється фактичний і нормалізований рівень, 

встановлюються причини перевищення фактичного рівня енергоспоживання 

над нормалізованим, прогнозується рівень енергоспоживання, приймаються 

оперативні управлінські рішення, що забезпечують зниження 

енергоспоживання та управління проектами з енергоефективності. 

Оперативний контроль здійснюється шляхом щодобового 

автоматизованого і (або) ручного введення даних в комп'ютер і формування 

бази даних енергоспоживання (БДЕ). 

Визначення нормалізованого рівня енергоспоживання може здійснюватися 

двома методами: розрахунково-аналітичним або статистичними. 

Розрахунково-аналітичний метод є кращим, оскільки дозволяє найбільш 

повно врахувати всі чинники, що впливають на рівень енергоспоживання. 

Однак для сільського господарства з його складним, переривчастим 

технологічним циклом і різноманітною номенклатурою випуску продукції 

доцільне застосування статистичного методу. При цьому в якості 

нормалізованих використовуються мінімальні показники енергоспоживання, 

які були досягнуті за минулі періоди в даній організації за певних умов. 

Діагностика причин перевищення фактичного енергоспоживання над 

нормалізованим рівнем дозволяє відповісти на питання, – де і в результаті 

впливу, яких чинників сталася перевитрата енергоресурсів. 

Прогнозування енергоспоживання здійснюється на основі використання 

розрахунково-аналітичних і статистичних моделей споживання енергоресурсів. 
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Процедура прийняття управлінських рішень, що забезпечують зниження 

енергоспоживання здійснюється за результатами діагностики та оцінки 

критеріїв енергоспоживання. 
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У розвинених країнах світу аутсорсинг є невід’ємним інструментом 
підвищення ефективності роботи промислового виробництва та забезпечення 
його конкурентоспроможності. Аутсорсинг став одним з елементів, що 
забезпечили високі темпи економічного розвитку в таких країнах, як Японія, 
США, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина. Незважаючи на стрімке 
зростання ринку аутсорсингу у світі, українські підприємства взагалі, та 
підприємства агропромислового бізнесу зокрема досить рідко застосовують 
подібні схеми у діловій практиці. Нерозвиненість ринку аутсорсингу створює 
перешкоди на шляху запровадження ефективних аутсорсингових схем на 
вітчизняних підприємствах. На даний час для України характерними функціями, 
які передаються в аутсорсинг є управління персоналом, ІТ - забезпечення, 
проведення маркетингових досліджень, транспортні послуги. Що стосується 
виробництва, то виробничий аутсорсинг практично не застосовується. На 
сьогодні ринок промислового аутсорсингу в Україні ще не сформований через 
низьку культуру довіри та невідповідність цін на послуги аутсорсерів їх якості 
[1; 2]. 

Метою аутсорсингу є перетворення найважливіших процесів з 
неефективних, обмежуючих конкурентоспроможність, на ті, які дозволяють 
підприємству одержати значні конкурентні переваги. При прийнятті рішення про 
використання аутсорсингу підприємство ставить перед собою такі цілі, як 
підвищення якості при постійних виробничих витратах; зниження цін на 
продукцію при збереженні поточного рівня якості за рахунок зниження 
виробничих витрат; збільшення фінансової стійкості підприємства за рахунок 
мінімізації витрат при збереженні поточного рівня якості. Але справжня цінність 
аутсорсингу виявляється, коли ці нові можливості підсилюють позицію 
підприємства в конкурентній боротьбі. 

Дослідження ринку послуг аутсорсингу може проводитися як власними 
силами підприємства, так і сторонніми організаціями, що можуть надавати 
необхідні види послуг. У разі самостійного виконання підприємством 
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дослідження воно має проводитись за наступними напрямками: 
– аналіз потенціалу ринку послуг аутсорсингу із задоволення попиту на 
виконання функції в необхідному обсязі; 
– аналіз можливості формування конкурентного ринку послуг аутсорсингу 
з виконання функції; 
– уточнення ринкової вартості функцій, переданих на аутсорсинг; 
– прогноз розвитку ринку послуг аутсорсингу. 
Загальна модель вибору оптимального аутсорсера має наступний вигляд 

(рис. 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель вибору оптимального аутсорсера 

 

У ході проведення аналізу ринку послуг аутсорсингу формулюються 

попередні вимоги, пропоновані потенційному аутсорсеру, у тому числі щодо 

рівня якості, рівня цін, дотримання термінів виконання й здатності виконати 

специфічні вимоги замовника.  

Для вибору оптимального аутсорсера для виконання виробничих процесів 

пропонується науково-методичний підхід, який базується на моделі визначення 

оптимального аутсорсера на основі критеріальної оцінки. 

Для обґрунтування вибору підприємства-аутсорсера розроблена система 

критеріїв, яка включає три групи: виробничі показники; фінансово-економічні 

показники; ринкові показники (табл. 1). 

Повна оцінка проводиться за 15 критеріями, для кожного з яких 

розроблено шкали, які дозволяють отримати їхню кількісну оцінку. При цьому 

визначено вагу кожної групи показників за обраними напрямками оцінки (табл. 

2). 

 

Рейтингова оцінка потенційного аутсорсера 

Оцінка аутсорсерів за визначеними критеріями 

Вибір оптимального аутсорсера 

Розробка критеріїв оцінки 

потенційних аутсорсерів 

Розробка шкал оцінки потенційних 

аутсорсерів 

Складання переліку можливих аутсорсерів 

Аналіз комерційних пропозицій аутсорсерів 

Первинний вибір потенційних аутсорсерів 



78 
 

Таблиця 1 – Групи показників оцінки потенційних аутсорсерів 

Група показників Критерії оцінки 

1. Виробничі показники 

1.1 Забезпеченість виробничими площами 

1.2 Стан технологічної бази 

1.3 Тривалість виробничого циклу 

1.4 Стан ресурсної бази 

1.5 Якість продукції 

2. Фінансово-економічні 

показники 

2.1 Фінансовий стан 

2.2 Собівартість продукції 

2.3 Рівень середньої заробітної плати 

2.4 Рівень рентабельності виробництва 

2.5 Рівень кадрового потенціалу на виробництві 

3. Ринкові показники 

3.1 Ділова репутація та імідж 

3.2 Конкурентна позиція за часткою ринку 

3.3 Географічне розташування 

3.4 Досвід виробництва 

3.5 Гнучкість умов співпраці 

 
Таблиця 2 – Оціночні шкали для визначення інтегрального рейтингу можливостей 

аутсорсерів 

Оцінка критерію 
1 2 3 4 

0,1 0,4 0,7 1,0 

1. ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ 
1.1 Забезпеченість виробничими площами 

<30% від потрібної 

площі 

30-50% від потрібної 

площі 

50-80% від потрібної 

площі 

80-100% від 

потрібної площі 

1.2 Стан технологічної бази  

Незадовільний, 

>80% морально та 

фізично застарілого 

обладнання 

Задовільний, 50-80% 

морально та фізично 

застарілого обладнання 

Добрий 

30-50% морально та 

фізично застарілого 

обладнання 

Відмінний 

<30% морально та 

фізично застарілого 

обладнання 

1.3 Тривалість виробничого циклу 

Найвища в галузі Найвища серед 

безпосередніх 

конкурентів 

Середньогалузевий 

рівень 

Найнижча серед 

конкурентів 

1.4 Стан ресурсної бази 

Критичний рівень 

забезпечення 

необхідними 

ресурсами 

Низький рівень 

забезпечення 

необхідними ресурсами 

Задовільний рівень 

забезпечення 

необхідними 

ресурсами 

Повна забезпеченість 

всіма необхідними 

ресурсами 

1.5 Якість продукції 

Більше 5% 

характеристик 

продукції відповідає 

вимогам 

3-5% характеристик 

продукції відповідає 

вимогам 

1-3% характеристик 

продукції відповідає 

вимогам 

Технічні 

характеристики 

відповідають 

вимогам повністю 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 

2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

2.1 Фінансовий стан 

Передкризовий, є 

загроза банкрутства 

Незадовільний, високий 

ризик банкрутства 

Задовільний, 

невисокий ризик 

банкрутства 

Стабільний, 

мінімальний ризик 

банкрутства 

2.2 Собівартість продукції 

Найвища в галузі Найвища серед 

безпосередніх 

конкурентів 

Середньогалузевий 

рівень 

Найнижча серед 

конкурентів 

2.3 Рівень середньої заробітної плати 

Найнижчий в галузі Найнижчий серед 

безпосередніх 

конкурентів 

Середньогалузевий 

рівень 

Найвищий серед 

конкурентів 

2.4 Рівень рентабельності виробництва 

Нерентабельне 

виробництво 

Найнижчий серед 

безпосередніх 

конкурентів 

Середньогалузевий 

рівень 

Високорентабельне 

виробництво 

2.5 Рівень кадрового потенціалу на виробництві 

Недостатній рівень 

кваліфікації у більш 

ніж 80% 

виробничого 

персоналу 

Недостатній рівень 

кваліфікації у більш ніж 

50% виробничого 

персоналу 

Недостатній рівень 

кваліфікації у більш 

ніж 30% виробничого 

персоналу 

Повна забезпеченість 

кадрового складу 

працівниками 

відповідної 

кваліфікації 

3. РИНКОВІ ПОКАЗНИКИ 

3.1 Ділова репутація та імідж 

Негативний імідж, 

систематичні значні 

порушення 

виконання 

договірних 

зобов’язань  

Відносно негативний 

імідж, значні епізодичні 

порушення виконання 

договірних зобов’язань  

Відносно позитивний 

імідж, незначні 

епізодичні порушення 

виконання договірних 

зобов’язань  

Позитивний імідж, 

безперебійне 

виконання 

договірних 

зобов’язань  

3.2 Конкурентна позиція за часткою ринку 

Аутсайдер ринку Відносно слабка 

конкурентна позиція 

Відносно сильна 

конкурентна позиція 

Лідер на ринку 

3.3 Географічне розташування 

Віддалене 

розташування, 

високий рівень 

транспортних 

витрат 

Помірно віддалене 

розташування, середній 

рівень транспортних 

витрат 

Помірно віддалене 

розташування, низький 

рівень транспортних 

витрат 

Оптимальне 

розташування, 

мінімальний рівень 

транспортних витрат 

3.4 Досвід виробництва 

Нове підприємство, 

до 5 років існування 

на ринку  

5-10 років існування на 

ринку 

10-15 років існування 

на ринку 

Більше 15 років 

існування на ринку 

3.5 Гнучкість умов співпраці 

Жорсткі умови 

контракту, 

неможливість зміни 

масштабів діяльності 

Негнучкі умови 

контракту, можливість 

зміни масштабів 

діяльності мінімальна 

Помірно гнучкі умови 

контракту, можливість 

помірних змін 

масштабів діяльності  

Гнучкі умови 

контракту, вільна 

можливість зміни 

масштабів діяльності  
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За кожною групою показників розраховуються підсумкові 

середньоарифметичні оцінки, які зводяться до єдиного показника. 

Підсумкову оцінку потенційного аутсорсера пропонується розраховувати 

за формулою: 

 

Р = р
1

⋅ 𝑉 + 𝑝2 ⋅ 𝐹 + 𝑝3 ⋅ 𝑅     (1) 

 

де Р – підсумкова оцінка потенційного аутсорсера; 

V – середньоарифметичне значення виробничих показників потенційного 

аутсорсера; 

F – середньоарифметичне значення фінансово-економічних показників 

потенційного аутсорсера; 

R – середньоарифметичне значення ринкових показників потенційного 

аутсорсера; 

р1, р2, р3 – вагові значення відповідних груп показників потенційного 

аутсорсера. 

На основі підсумкової оцінки Р в порядку убування визначається рейтинг 

потенційних аутсорсерів.  

При цьому можна виділити наступні принципи оцінки аутсорсера: 

1. При оцінці аутсорсера необхідно враховувати як заявлену 

постачальником вартість послуг, так і плановану суму транзакційних витрат. 

2. Розрахунок планованих транзакційних витрат має враховувати витрати 

на пошук і оцінку постачальника, переговори й укладання угоди, управління 

подальшою реалізацією угоди тощо.  

3. Виходячи з оцінки постачальника, передавання функцій має сенс, якщо 

різниця між витратами на самостійне виконання функцій і вартістю послуг 

постачальника перевищує плановані транзакційні витрати [3]. 

У рамках цього етапу також визначається форма аутсорсингу. У зв'язку з 

тим, що аутсорсинг застосовується в багатьох напрямках діяльності компаній, 

вирішує різні завдання, виділені наступні види аутсорсингу:  

– повний аутсорсинг, що передбачає передавання аутсорсеру функції 

підприємства повністю, включаючи контроль над цією функцією, активи 

функціонального підрозділу;  

– частковий аутсорсинг, що передбачає спільне з аутсорсером управління 

функцією підприємства;  

– трансформаційний аутсорсинг означає передавання аутсорсеру 

повністю функції компанії або функціонального підрозділу з метою оптимізації 

роботи даного напрямку з наступним поверненням підприємству;  

– аутсорсинг спільних підприємств, тобто створення спільного 

підприємства для управління виділеною функцією [4; 5]. 

Отже, основною ідеєю застосування виробничого аутсорсингу є 

перебудова виробничого процесу підприємства за рахунок відмови від 

неефективних складових процесів, які передбачається передавати аутсорсеру 

для їхнього виконання більш ефективним способом (більш якісно, за менший 

http://www.m-economy.ru/author.php?authorId=700
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термін, з використанням меншої кількості ресурсів тощо). Відмова від 

обтяжуючих процесів дозволить підприємству досягти нових конкурентних 

переваг для підсилення власної конкурентної позиції підприємства на ринку. 
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Ресурсозбереження слід розглядати як комплекс заходів, які досліджують не 

тільки матеріальні скорочення використання ресурсів, а й подальший розвиток 
підприємства, його стратегічну спрямованість та вплив впроваджених заходів на 
перспективи подальшої діяльності. 

Досліджуючи діяльність промислових підприємств, зупинимо увагу на 
підприємствах металургійного комплексу. Саме вони, виступаючи фактором 
успіху національних економік та основою світового сталого розвитку завдяки 
фінансовій результативності з підтримкою екологічної, соціальної та 
економічної відповідальності, є драйвером прогресу суміжних галузей 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-160150372.html
http://www.highbeam.com/doc/1G1-14378001.html
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22081
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22081
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промисловості – суднобудування, авіації, транспортного та важкого 
машинобудування, оборонно-промислового комплексу, енергетики, будівництва 
[1]. 

В промисловості країни металургійна галузь займає стратегічно важливе 
значення, забезпечуючи, за підсумками 2017 р., 2,4% в ВВП, 7% промислового 
виробництва і 19% експорту [2]. Як споживач, галузь використовує 22% 
електроенергії, 25,4% теплоенергії, 6% природнього газу від загального обсягу 
внутрішнього споживання країни, на її частку припадає 43% у вантажних 
залізничних перевезеннях [3]. 

На рис. 1 представлено динаміку обсягу реалізації металургійної продукції. 
 

 
Рисунок 1 – Динаміка металургійного виробництва та виробництва готових 

металевих виробів, тис. грн. [2] 

 
Результати дослідження динаміки обсягу реалізації металургійних 

підприємств свідчать про те, що обсяги виробництва збільшуються щороку. 
Так, за останні роки кількість виробленої продукції збільшилася майже у два 
рази. 

За даними 2018 р., підприємствами металургійного комплексу було 
реалізовано близько 15% усієї промислової продукції України у грошовому 
виразі. За даними ОП «Укрметалургпром», у 2019 р. гірничорудними та 
металургійними підприємствами України вироблено: 

залізорудного концентрату – 63,08 млн т (104,6% відносно 2018 р.); 
агломерату– 30,91 млн т (97,6%); 
обкотишів – 20,76 млн т (97,2%); 
коксу валового (6% вол.) – 10,06 млн т (92,9%); 
чавуну – 20,06 млн т (97,6%); 
сталі – 20,85 млн т (98,8%); 
прокату – 18,20 млн т (99,1%); 
трубної продукції – 1,005 млн т (91,2%). 
Одним із найбільш суттєвих факторів впливу на результативність 

металургійної промисловості є тенденції змін у її енергоємності. Слід 
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відзначити, що в Україні металургія є однією з найбільш енергоємних галузей 

промисловості. На частку металургійного виробництва припадає 52% від 

загального обсягу використання електроенергії та 28 % теплоенергії переробної 

промисловості [1]. У середньому за рік металурги споживають близько 

1840 млн. куб м природного газу, 11,76 млрд. кВт-год електроенергії. При 

цьому характерною особливістю металургійних процесів є те, що найбільш 

значна частина (до 80-90%) енергетичних ресурсів витрачається на процеси 

власних технологічних потреб, а основною енергетичною сировиною є вугілля, 

кокс, газ. Такий стан з енергоємністю продукції диктує необхідність 

цілеспрямованої енергозберігаючої політики. 

Реалізація потенціалу енергозбереження є одним із ефективних та 

перевірених часом напрямів заощадження енергоресурсів та фінансових коштів 

підприємства. Потенціал енергозбереження являє собою діапазон ефективності 

між мінімальними витратами енергії та фактичними. Наявність значного 

потенціалу свідчить про неефективність використання енергії на підприємстві. 

Успішна реалізація потенціалу енергозбереження залежить від 

об’єктивності та досконалості його визначення, оцінки, аналізу, тобто 

достовірності інформаційного підґрунтя. Недосконала інформація є одним з 

найважливіших чинників слабкої реалізації потенціалу енергозбереження та 

неефективності інвестицій у технології енергозбереження. 

Дослідники виділяють підходи до визначення ступеня недосконалості 

інформації у процесі впровадження енергоефективних заходів та оцінки 

існуючого потенціалу енергозбереження [4]: спостереження за наборами 

інформації через опитування; перевірка наслідків використання інформації; 

«психологія неуважності». «Психологія неуважності» починається, за думкою 

вчених, з визнання проблем вибору багатьох різних аспектів, які менш помітні 

під час вибору, але потенційно важливі при реалізації заходів. 

З цього слідує, що комплексність та обґрунтованість інформації, дає змогу 

враховувати вплив чинників у процесі прийняття управлінського рішення щодо 

використання потенціалу енергозбереження (рис. 2). 

Урахування сукупності чинників впливу допомагає отримати цілісне 

уявлення про наявний потенціал енергозбереження, витратах на його 

реалізацію та обсяги передбачуваної економії коштів, на засадах комплексного 

підходу. 

Існує дві основні групи потенціалу енергозбереження [5, с. 23]: 

- підвищення ефективності використовуваних невідновлюваних видів 

палива за рахунок застосування технологій енергозбереження і різних заходів; 

- зниження обсягу використовуваних не поновлюваних видів палива за 

рахунок підвищення частки відновлюваних видів палива в загальному балансі. 

Обсяги потенціалу першої групи на промислових підприємствах України 

значно більше та доцільність їх використання обумовлюється відносно 

невеликими витратами на його реалізацію в порівнянні з витратами на 

впровадження НВДЕ. 
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Рисунок 2 – Передумови реалізації потенціалу енергозбереження 

промислового підприємства [складено авторами] 

 

Для визначення потенціалу енергозбереження варто використовувати 

існуючі наукові розробки, державні нормативи та застосовувати найкращі 

світові практики або методи, що використовуються на підприємствах 

розвинутих країн світу для постійного покращення ефективності оцінки. 

Передумовами безпосередньої реалізації потенціалу енергозбереження є 

відповідність принципам технічної необхідності (заміна неефективного та 

застарілого обладнання), економічної ефективності (норм дисконтування, 

отриманої економії, прибутку), фінансової доцільності (критерії прийняття 

інвестиційних рішень), системності (ефект від впровадження комплексу заходів 

звичайно буде більший ніж часткових оптимізаційних заходів). 

Згідно із класифікацією, запропонованою у дослідженні [6, с. 168], 

потенціал поділяють: за участю у виробничому процесі (виробничий та 

невиробничий); за видами ресурсів і енергії (паливо, електрична енергія, 

теплова енергія); за способом розрахунку (абсолютний, відносний); за 

ієрархією структури підприємства (підприємство в цілому, підрозділів, окремої 

ланки споживання). Дана класифікація дозволить підвищити якість прийняття 

управлінських рішень щодо реалізації потенціалу енергозбереження, адже 

Інституціональні чинники: 

- фіскальна політика держави у сфері 
енергозбереження та ПЕР; 

- державні механізми стимулювання та 
регулювання енергозбереження;  

- кон'юнктура енергетичного ринку; 
- тенденції розвитку енергозбереження 

та енергоефективності; 
- розвиток освітньої та дослідницької 

діяльності з енергозбереження. 

Техніко-технологічні чинники: 

- фізичний і моральний знос обладнання; 
- витрати та втрати ПЕР, нераціональне 

використання енергії; 
- розвиток НТП, інноваційні винаходи; 
- диверсифікація джерел енергії, 

використання НВДЕ; 
- технологічні можливості впровадження 

певної сукупності заходів. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Фінансово-економічні чинники: 

- фінансова стійкість та енергетична 
безпека підприємства; 

- рівень енергоефективності та 
енергоємності підприємства;  

- енергетична складова у собівартості 
кінцевого продукту;  

- сплата екологічних податків; 
- наявність інвестиційних ресурсів; 
- система стимулювання працівників та 

керівництва підприємства. 

Організаційні чинники: 

- кваліфікація персоналу у сфері 
енергозбереження; 

- обмін досвідом; 
- система нормування, моніторингу, обліку та 

контролю енергоспоживання 
- енергоменеджмент, енергоаудит; 
- участь у державних програмах 

енергозбереження і енергоефективності; 
- проведення політики енергозбереження. 
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дозволяє глибше проаналізувати та диференціювати наявні потенційні 

можливості з енергозбереження та енергоефективності. 

Визначати потенціал енергозбереження необхідно за допомогою фізичних 

та фінансово-економічних методів, перші полягають в оперуванні фізичними 

величинами та характеристиками, інші проводяться паралельно і мають на меті 

додати економічного обґрунтування висновкам. 

Величину потенціалу енергозбереження можливо оцінювати за допомогою 

теоретичного, практичного, ексергетичного методу. 

Кожний з методів має свої позитивні сторони та недоліки. При 

застосуванні теоретичного методу відбувається порівняння фактичного 

споживання ПЕР з базовим або задокументованим максимально ефективним 

значенням. Недоліком методу є фізична недосяжність відповідності еталонним 

значенням у силу дії негативних чинників, використовується здебільшого для 

елементарних енергетичних процесів. При застосуванні практичного методу 

порівнюються фактичні показники енерговикористання конкретного 

технологічного обладнання з найуспішнішими існуючими аналогами. 

Ексергетичний метод застосовується для визначення енергії або ексергії 

потоків у досліджуваній системі та для побудови енергетичного або 

ексергетичного балансу. 

Таким чином, вибір відповідних інструментів механізму стимулювання 

впровадження технологій енергозбереження залежить від особливостей 

конкретного промислового підприємства, його організаційної структури, 

специфіки діяльності, фінансово-економічного стану, енергетичної політики, 

кадрового забезпечення, культури споживання енергоресурсів, освітньої 

підготовки керівництва, тому не всі інструменти стимулювання 

енергозбереження будуть однаково успішно використовуватись на кожному 

підприємстві. 

Для того, щоб процес практичної модернізації металургійних підприємств та 

підвищення енергоефективності мав систематичний характер необхідно: 

розробити концепцію поетапного переходу на принципи найкращих 

доступних технологій; 

розробити механізм державного фінансування при переході промисловості на 

принципи найкращих доступних технологій; 

активно підтримувати запровадження різноманітних заходів економічного 

стимулювання для провідних інноваторів; 

розповсюджувати найкращий досвід впровадження таких технологій, про 

досягнені параметри ресурсо- і енергозбереження, а також захисту навколишнього 

середовища; 

забезпечити на галузевому рівні активну участь підприємств у процесі 

порівняльного аналізу і розробки інформаційно-технічних довідників з найкращих 

доступних технологій тощо. 

 
Список використаних джерел 

1. Янголь Г.В. Управління стратегічною результативністю підприємств (за матеріалами 

металургійних підприємств України). Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата 



86 
 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за 

видами економічної діяльності). 437с. 

2. Статистична інформація. Державна служба статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Укрметалургпром об’єднання підприємств: офіційний веб-сайт: 

http://www.ukrmetprom.org 

4. Allcott H., Greenstone M. Is There an Energy Efficiency Gap? Journal of Economic 

Perspectives. 2012. 26 (1). P.3-28. 

5. Алгоритм формирования региональных программ энергосбережения. 

Консультативная программа IFC в Европе и центральной Азии. Режим доступу: 

https://www.ifc.org/ 

6. Джеджула В.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових 

підприємств: дис. док. екон. наук: спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами». Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2014. 419 с. 

 

 

МОЖЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ В INTERNET ДЛЯ 

ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

 

д. е. н., доцент Колосок В.М. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

м. Маріуполь, Україна 

аспірант Лазаревська Ю.А. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

Для продуктивного розвитку логістичного бізнесу необхідно приділяти 

особливу увагу ефективності комунікацій. Адже в логістиці комунікації 

присутні практично на кожному етапі роботи. Причому величезне значення 

мають комунікації, як у зовнішньому середовищі, при спілкуванні з клієнтами, 

так і у внутрішній – комунікації між співробітниками компанії. 

Бурхливий розвиток технологій, що проходив протягом XX століття, 

зажадало від людства впровадження не тільки нових технічних рішень, а й 

породило нові види комунікацій, що прискорюють процеси взаємодії між 

людьми. 

Поява Інтернету та його широкий розвиток, сприяло появі нових медіа, які 

спровокували розширення комунікативних можливостей. Все це вплинуло на 

форми і інтенсивність комунікаційного процесу. 

Кількість Інтернет-користувачів продовжує зростати як в світі, так і в 

Україні. За даними Factum Group Ukraine яка проводила аналіз Інтернет 

аудиторії в Україні, за підсумками 2018 року Інтернетом користується 70% 

населення (зростання склало 11% по відношенню до 2017 року). Так само 

продовжує зростати мобільна аудиторія серед користувачів Інтернету, оскільки 

смартфони стали доступним засобом зв'язку для більшої кількості населення, і 

легким способом доступу до мережі. У 2018 році використали смартфон, як 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrmetprom.org/
https://www.ifc.org/
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пристрій для виходу в Інтернет 74% он-лайн аудиторії, причому для 45% з них 

це було основним пристроєм для доступу в мережу. Середньостатистичний 

українець сьогодні проводить в Інтернеті 5,5 години на добу. [8] 

Відповідно до проведених досліджень стає, очевидно, що основний 

споживач товарів і послуг більшу кількість часу проводить в Інтернеті, де може 

отримати великий обсяг інформації з потрібних тем. Саме тому розширення 

комунікативних каналів в мережі Інтернет має величезне значення для розвитку 

логістичного бізнесу в Україні. 

При цьому потенційний клієнт постійно розширює свої вимоги до 

інструментів комунікації в мережі. Сьогодні люди спілкуються в мережі 

зручним для них способом, тому логістичні компанії, охочі не втратити свого 

клієнта повинні пропонувати йому найбільше зручний для нього спосіб 

комунікації. У такій ситуації логістичним компаніям необхідно підтримувати 

гідний рівень сервісу для різних інструментів комунікації. 

Мережа надає масу інструментів для зручної комунікації. Серед найбільш 

популярних інструментів комунікації в мережі Інтернет можна назвати: сайт 

компанії, мобільні додатки, чат-боти, месенджери, та соціальні мережі. 

Авторами було проведено аналіз, якими інструментами комунікації з клієнтами 

користуються українські логістичні компанії. 

Розглянувши найбільш поширені інструменти комунікації з клієнтами в 

Інтернет середовищі було проведено аналіз можливості функціонала, який вони 

надають для роботи операторам поштової логістики. Зведені дані представлені 

у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Можливості обслуговування Інтернет бізнес функціонала 

Клієнтський сервіс які надають 

оператори поштової логістики 

клієнтам 

сайт 
Мобільний 

додаток 

Чат-

бот 
Месенджери 

Соціальні 

мережі 

Відстежити відправлення + + + - - 

Push-повідомлення  - + - + - 

Розрахунок вартості доставки + + + - - 

Виклик кур’єра + + + - - 

Тарифи компанії + + + - - 

Замовлення повернення посилки - + - - - 

Переадресація відправлення + + - - - 

Оплата послуг банківською 

карткою 
+ + - - - 

Графік роботи + + + + + 

Знайти найближче відділення + + + - - 

Новини компанії + + + + + 

 

Опираючись на проведений аналіз, можна зробити висновок, що найбільш 

поширений функціонал представлений у мобільному додатку та на сайті 

компанії, наступна позиція за чат-ботами та месенжерами. 
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У популярних  соціальних мережах функціонал виявився найменшим, але 

вони мають можливість розмістити посилання на сайт, де клієнт отримає 

вичерпну інформацію. До того ж вони мають велике охоплення аудиторії. 

Месенджери надають не дуже широкий функціонал, але вони широко 

використовуються клієнтами. Для зручності клієнтів, логістичні компанії які 

користуються декількома інструментами комунікації використовують 

наступний ланцюжок. Так якщо клієнт не використовує мобільний додаток 

розроблений компанією, але його номер підключений до месенджеру, то 

повідомлення доставляється туди. І в тому випадку якщо клієнт не 

використовує не один з Інтернет інструментів, то інформація повідомляється 

йому звичним SMS повідомленням. 

Лідируючи позиції з функціоналу показують мобільні додатки. Але не всі 

компанії готові надати клієнтам такий вид комунікації, тому що розробка 

додатків є затратною для невеликих компаній. Для таких компаній більше 

підходить використання чат-ботів. До того ж не всі клієнти мають бажання 

ставити на свій телефон ще один мобільний додаток. Саме тому чат-боти, які 

працюють на базі штучного інтелекту згодом можуть розширити свої 

функціональні можливості, та будуть продовжувати бути популярними 

способом комунікації серед компаній та їх клієнтів. 

Інтернет став універсальним засобом комунікації між людьми і 

середовищем для ведення та просування бізнесу. З доступністю мобільних 

пристроїв люди стали проводити в Інтернеті все більше часу присвячуючи його 

спілкуванню і пошуку цікавої або необхідної інформації. Завдяки Інтернет 

середовищу у логістичних  компаній з’явились нові потужні інструменти для 

комунікації з клієнтом, які роблять цю комунікацію більш ефективною.  
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Національна економіка постійно зазнає змін та трансформується під 

впливом різних факторів, які, зазвичай, обумовлюються специфічними рисами 

сукупності діючих господарств країни. Такі зміни формують певні національні 

тенденції, які, в свою чергу, впливають на менеджмент, основними завданнями 

якого є формування і реалізація цілей та завдань організації шляхом 

раціонального використання наявних ресурсів. Тому на даному етапі розвитку 

національної економіки надзвичайно важливим є виявлення ключових 

характеристик економіки, тенденцій її змін для впровадження у подальшому 

ефективного менеджменту. 

Згідно із [1, с. 21] національна економіка будь-якої держави – це складна 

господарська, соціальна, організаційна, науково-технологічна система. Вона 

має сукупний економічний потенціал, який поділяється на природно-ресурсний, 

виробничий, трудовий, науково-технічний. Розвиток економічної системи 

призводить до змін національного ринку, разом з яким удосконалюється кожен 

з його сегментів. 

Чинники, завдяки яким зазнає змін національна економіка поділяються на 

об’єктивні та суб’єктивні [1, с. 22]. До об’єктивних чинників належать 

наступні: 

 розпад Радянського Союзу; 

 ресурсна залежність від інших держав (особливим чином – від сировини 

та енергетичних ресурсів); 

 неефективна структура національного господарства, яка здебільшого 

виражається високим рівнем монополізації економіки, яка складно підлягає 

будь-яким трансформаціям); 

 витратне виробництво з нераціональним використанням ресурсів; 

 постійна залежність від іноземної допомоги; 

 втрати від Чорнобильської аварії; 

 значна питома вага тіньового сектору в національній економіці. 

До суб’єктивних чинників належать: 

 занадто повільний темп змін в економіці; 

https://ain.ua/2019/08/07/top-25-sajtov-uaneta-ijul-2019
https://ain.ua/2019/08/07/top-25-sajtov-uaneta-ijul-2019
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 складний процес пристосування до нових економічних умов, неготовність 

населення та уряду до впровадження реформ; 

 недостатній рівень кваліфікації трудових ресурсів; 

 політична нестабільність; 

 відсутність як такого середнього класу, значна диференціація доходів 

населення держави; 

 український менталітет, до якого відносять терпимість та надію до 

зовнішньої допомоги та консерватизм. 

За даних умов України необхідно сформулювати певний напрямок, 

орієнтир національного розвитку та скласти програму, яка буде відповідати 

загальній меті, зберігати політичну волю, здійснювати необхідне 

реформування. Головною метою управління є забезпечення добробуту 

громадян, високого рівня життя, соціального захисту та добробуту населення. 

Для здійснення вищеперерахованого необхідно забезпечити втілення 

інноваційної моделі розвитку національної економіки. 

Менеджмент також зазнає змін, запроваджуються нові підходи в 

управлінні, які обумовлюються наступними факторами, які є особливостями 

саме української економіки: 

1) поєднання ринкового механізму разом із державним втручанням; 

2) зміна структури потреб суспільства, прикладом якої є підвищення 

попиту на предмети споживання; 

3)загострення внутрішньої конкуренції; 

4) посилення стандартів щодо соціального та екологічного середовища, 

дотримання яких є обов’язковим; 

5) адаптація національних підприємств до умов міжнародного ринку, тобто 

інтернаціоналізація конкуренції; 

6) професіоналізація менеджменту. 

Отже, в сучасних кризових умовах спаду виробництва вирішення проблем 

соціального та економічного характеру покладені на менеджмент. Саме 

правильні управлінські процеси повинні вивести країну із складного становища 

за допомогою підвищення ефективності діяльності організацій. Так, 

підприємство повинно постійно розширювати масштаби виробництво, що 

можливо тільки за умов раціонального використання ресурсів та отримання 

високих прибутків, але зазвичай головною тенденцією сучасних українських 

підприємств є згортання діяльності, що виражається в низькому рівні 

рентабельності або взагалі у збитковості. 

За даними [3], ефективність менеджменту – результативність 

управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результаті 

від реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат які 

супроводжують їх одержання. Зазначені у даній роботі тенденції національної 

економіки обумовили виникнення наступних проблем менеджменту: 

 відсутність єдиного підходу, який охарактеризував би ефективний 

менеджмент та надав конкретні характеристики для здійснення його оцінки; 
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 низький рівень адаптації традиційної системи управління до сучасних 

проблем; 

 проблеми у сфері освіти, низька кваліфікація фахівців, низький 

інноваційно-технологічний рівень розвитку; 

 недостатнє інформаційне забезпечення, що формує перепони до входу у 

міжнародний ринок; 

 політична нестабільність. 

Основними шляхами в управлінському процесі для вирішення зазначених 

проблем [2] є: 

1. Системний підхід до менеджменту підприємства, який виражається у 

необхідності формулювання єдиних критеріїв оцінки для здійснення аналізу 

ефективності менеджменту, а також впровадження єдиних стандартів в 

управлінні. 

2.Адаптація менеджменту до сучасних умов та зовнішнього впливу, його 

саморегуляція та еластичність. 

3. Новий підхід погляду на людський потенціал, який виражається у 

ставленні до людини як до творця ідей, духу організації. В організації 

найважливіше місце посідає атмосфера, в якій працює керівник та підлеглий – 

середовище абсолютної довіри один до одного. Гуманізація всіх управлінських 

процесів та рішень як основний напрямок. 

4. Орієнтація на постійне підвищення кваліфікації робітників, інвестиції в 

інновації. 

5. Оптимізація структури управління, що передбачає узгодження форми 

управління та його змісту. Це дозволить ефективно взаємодіяти із зовнішнім 

середовищем, реалізовувати обрані цілі та стратегії. 

6. Підхід, який полягає у формуванні у менеджера такого набору якостей, 

необхідних для лідера, взірця організації. 

Отже, можна зробити висновки, що сучасні умови економічної діяльності 

України вимагають негайного перетворення політики управління 

організаціями. Економіко-політичні тенденції формують власні проблеми, для 

вирішення яких покликано таку науку управління як менеджмент. Основним 

підходом до розв’язання та задоволення ринкових потреб є цілісний, системний 

підхід у менеджменті, який зможе адаптуватися під існуюче середовище та 

вивести національну економіку із кризового становища. 
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На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин людський 

капітал є найзначнішим і непередбачуваним ресурсом, тому дуже важливо, щоб 

кожна компанія приділяла належну увагу оцінюванню ефективності власної 

системи управління персоналом. У поточних реаліях ефективність 

функціонування HR-систем та їх безперервний розвиток стали ключовими 

факторами забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

На сьогодні більшість вітчизняних підприємств мають серйозну проблему 

в системі управління персоналом. Підтвердженням цього є оцінювання 

ефективності системи управління персоналом, що або взагалі не проводиться, 

або передбачає застосування таких методів, які насправді не враховують 

актуальні проблеми та потреби персоналу. Частіш за все діагностика 

ефективності системи управління проводиться за спеціальними показниками, 

серед яких витрати на професійне навчання або плинність кадрів. Фахівці 

відділу кадрів обґрунтовують такий підхід тим, що вони знаходяться поза 

межами робочого процесу персоналу і вплинути на нього ніяк не можуть, тим 

самим знаходяться в деякій ізоляції. Нині існує маса підходів щодо оцінювання 

ефективності процесів управління персоналом підприємства, але відсутня єдина 

методика, яка б враховувала всі важливі аспекти. Тому дана тема вважається 

актуальною. 

Метою дослідження є аналіз існуючих методичних підходів та 

напрацювання дієвих рекомендацій щодо побудови універсальної методики 

оцінювання ефективності управління персоналом на підприємстві. 

Оцінювання ефективності системи управління персоналом підприємства – 

важлива частина підвищення результативності його функціонування і тому 

вона повинна проводитися регулярно. Результати повинні висвітлюватися всім 

співробітникам з метою спонукання до підвищення власної ефективності. 

Ефективна робота передбачає отримання максимальних результатів за умови 

мінімальних затрат праці, часу і коштів. Діагностика системи управління 

персоналом є необхідною для поліпшення власне її функціонування, 

визначення ставлення з боку працівників і менеджерів нижчої ланки на 

ефективність управління персоналом, допомоги службі управління персоналом 

внести свій вклад у забезпечення досягнення стратегічних цілей підприємства 

[1]. 
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Оцінка ефективності системи управління має корелювати з іншими 

етапами процесу управління, маючи при цьому обов'язковий зворотний зв'язок 

з метою своєчасної реакції керівництва на появу складних ситуацій. Результати 

проведення оцінки системи управління персоналом покликані виявляти існуючі 

проблеми в роботі з персоналом, такі як плинність кадрів, неналежна трудова 

дисципліна, незадовільна якість виконуваної роботи тощо. Ефективність 

управління персоналом проявляється в тому, як саме кожен співробітник 

використовує свій потенціал у напрямку досягнення спільної мети, яка є 

результатом роботи всього колективу. В якості найбільш прийнятних методик 

оцінки на сьогоднішній день пропонуються кілька зарубіжних підходів. 

Експертна оцінка полягає в анкетуванні керівників підрозділів, з метою 

з'ясування їхньої думки про роботу співробітників служби персоналу в 

організації, а також методи, які вони використовують. Питання можуть 

задаватися як загальні («Чи влаштовують вас методи роботи служби 

персоналу?»), так і конкретні («Наскільки ефективні, на вашу думку, 

тестування при прийомі на роботу?»). Таку оцінку доцільно проводити 

регулярно: раз на півроку або рік. Перевага такої оцінки полягає в простоті її 

реалізації і невисокій вартості здійснення. Недоліком же виступає 

суб'єктивність в оцінці. 

Бенчмаркінг передбачає об'єктивне систематичне зіставлення діяльності 

досліджуваної компанії з роботою кращих підприємств (підрозділів своєї 

компанії), також з'ясування причин ефективності партнерів чи конкурентів, 

формування та реалізація відповідних дій для покращення власних показників 

[3]. Порівнюються такі показники як динаміка плинності кадрів, витрати на 

залучення нових співробітників тощо. Метод бенчмаркінгу передбачає такі 

етапи: 

1 етап: формування команди експертів. 

2 етап: пошук та аналіз інформації, опитування співробітників підприємств 

про роботу служби персоналу. 

3 етап: порівняння показників діяльності служб управління персоналом 

кожного підприємства з узагальненими показниками, виявлення «слабких» 

сторін в системі управління людськими ресурсами. 

Однак, подібна оцінка не вважається точною, оскільки порівнюються 

служби з різною специфікою діяльності. До того ж подібна робота вимагає 

великих витрат. 

Метод підрахунку віддачі інвестицій ґрунтується на показнику ROI (Return 

of investment – віддача інвестицій). Він застосовується практично у всіх сферах 

бізнесу, в тому числі і в сфері управління персоналом. ROI – це співвіднесена 

різниця між отриманим доходом проекту (на виході) і витратами (на вході). 

Даний показник розраховується за формулою (1): 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
(Д−В)

В
∗ 100%,                                                 (1) 

 

де Д – дохід від реалізації проекту; 
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В – витрати, понесені для отримання доходу від реалізації проекту. 

Перевагою даного методу є існування можливості оцінки ефективності 

інвестицій в персонал та HR-заходів в грошовому вираженні. Недоліком є 

трудомісткість та певні обмеження, неточність, оскільки не завжди 

враховується вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, яким можна дати лише 

приблизну кількісну оцінку. 

Комплексна методика Джека Філліпса ґрунтується на використанні п'яти 

показників визначення ефективності служби управління персоналом [6]: 

1. Оцінка інвестицій в кадрову службу – відношення витрат на управління 

персоналом до операційних витрат компанії. 

2. Показник витрат менеджменту персоналу на одного працівника – 

відношення витрат на управління персоналом до чисельності працівників 

компанії. 

3. Показник відсутності – загальна кількість прогулів та непередбачуваних 

звільнень співробітників. 

4. Показник задоволеності співробітників – відсоток працівників, 

задоволених своєю роботою, визначений шляхом анкетування або інтерв'ю. 

5. Показник єдності і згоди в організації – ідентифікується на основі 

статистичних даних щодо продуктивності та оцінки ефективності праці. 

Даною методикою успішно користуються в компаніях з регулярним 

ефективним менеджментом, чого бракує вітчизняним підприємствам, у яких 

розрахунок останнього показника може викликати певні труднощі. 

Модель Дейва Ульріха враховує п'ять способів вимірювання ефективності 

управління персоналом [4]: 

1. Показник продуктивності – розраховуються як випуск продукції на 

одного співробітника. 

2. Показник вимірювання бізнес-процесів – швидкість реалізації бізнес-

процедур, що обчислюється шляхом порівняння з аналогічним показником 

інших підприємств або підрозділів. 

3. Витрати – аналог розрахунку віддачі інвестицій. 

4. Лояльність і моральний клімат в колективі, що визначається за 

допомогою анкетування або інтерв'ю. 

5. Порівняння швидкості реалізації бізнес-процесу до нововведень та після. 

Проаналізувавши вищезазначені методичні підходи, можна виділити 

універсальні показники діяльності служби управління персоналом, за якими 

можна зробити оцінку ефективності системи управління персоналом (табл. 1). 

Як видно з таблиці, даний підхід враховує всі аспекти оцінювання 

ефективності управління персоналом на підприємстві, як зі сторони 

працівників, так і з боку менеджменту. Сама оцінка має здійснюватися за таким 

алгоритмом: 

1. Підбір показників для оцінки ефективності управління персоналом на 

підприємстві. 

2. Відбір експертів для оцінки. 
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3. Ознайомлення експертів з цілями та задачами проведення оцінки, з 

системою показників. 

4. Визначення значимості індикаторів. 

5. Визначення оптимальних значень показників. 

6. Розрахунок показників та їх відхилень від експертних оптимальних 

значень. 

7. Управлінські рішення для усунення відхилень. 

 

Таблиця 1 – Показники оцінювання ефективності системи управління 

персоналом 

Аспект оцінки Показники 

Якісна і кількісна 

укомплектованість 

персоналу 

Чисельність персоналу, відповідність кваліфікації працівника 

робочому місцю 

Задоволеність працею 

та управління 

персоналом 

Анонімне опитування за відділами на підприємстві та 

оцінювання за 5-бальною шкалою, коефіцієнти плинності 

кадрів та абсентеїзму 

Якість праці Продуктивність праці, якість товарів і послуг  

Економічна 

ефективність 

Витрати на реалізацію кадрової політики, індекси заробітної 

плати та прибутковості, відношення темпів приросту фонду 

оплати праці та продуктивності праці 

Джерело: створено автором на основі даних [1-7] 

 

Отже, діагностика ефективності системи управління персоналом є 

запорукою успішного бізнесу. Даний процес має комплексно враховувати всі 

аспекти оцінювання з точки зору працівників та власників бізнесу, водночас 

проводитись за універсальним підходом. Також оцінку ефективності служби 

персоналу допустимо проводити своїми силами, але доцільніше залучити 

зовнішніх експертів. У разі залучення фахівців зі сторони ступінь достовірності 

інформації буде досить високою, адже вони не зацікавлені в спотворенні 

оцінки, оскільки не працюють в даній компанії. 
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В умовах сьогодення, коли у багатьох підприємствах знижується їхня 

конкурентоспроможність, а дії менеджменту спрямовані на виживання бізнесу, 

найкращим методом є зміна підходів до управління підприємством: від 

запозичення досвіду закордону до впровадження новітніх технологій. 

Невдалий вибір методів управління у більшості випадків призводить до 

занепаду підприємства. Тому вітчизняним суб’єктам господарювання, доцільно 

запозичити досвід у іноземних компаній і використовувати у бізнес-процесах 

інноваційні методи, такі як управління за цілями. 

Концепція управління за цілями спрямована на досягнення поставленої 

мети організації, використовуючи внутрішній потенціал співробітників. Для її 

застосування створюються цілі підприємства, які ведуть до реалізації мети. 

Слід зазначити, що під цілями підприємства слід розуміти «…його 

бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах 

діяльності у кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах розвитку» [1]. 

Метод управління за цілями базується на тому, що на початку звітного 

періоду (року, місяця, кварталу або декади) всьому підприємству, відділам, 

підрозділам та робітникам встановлюються чіткі завдання, які вони мають 

виконати за цей період часу. Від ефективного виконання цих завдання буде 

залежати їхнє матеріальне заохочення. Завдання та цілі мають встановлюватися 

за принципом SMART, відповідно до якого добре сформульовані вони повинні 

бути: 

- конкретними (specific); 

- вимірюваними (measurable); 

- досяжними (achievable); 

- актуальними (relevant); 

- певними у часі (timed / timed-bound). 

Для якісного виконання працівниками всіх цілей підприємства потрібна 

бути розроблена ефективна система мотивації персоналу. До якої можна 

віднести преміювання, а іноді навіть і саму заробітну плату. Під якою слід 

розуміти «…грошове вираження вартості та ціни робочої сили, яка виступає в 

ролі заробітку, виплаченого власником підприємства працівнику за виконану 

роботу» [2]. Робітник розуміючи те, що від його роботи залежить розмір його 

заробітної плати, або ж премії, буде прикладати максимум зусиль для 
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ефективного виконання завдання. Тоді як під премією слід розуміти 

«…додаткову (порівняно з основною заробітною платою) винагороду, що 

виплачується працівникові лише у певних випадках» [3]. 

Отже, концепція «управління за цілями» є дійсно ефективною. Адже вона 

містить в собі, як виконання мети підприємства так і достатньому обсязі 

мотивує співробітників. 
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В умовах ринкової економіки підприємствам потрібно йти на один крок 

попереду інших, застосовувати нововведення та вміти швидко адаптуватися до 

змін. Через те, що в Україні нестабільний стан зовнішнього середовища, 

підприємствам ще складніше приймати зміни на своєму виробництві. Тому для 

України вкрай необхідно впроваджувати і створювати нові підходи для 

управління вітчизняними підприємствами, щоб мати змогу конкурувати з 

іноземними компаніями та існувати у перспективі. 

Для цього необхідно використовувати стратегічний менеджмент, від якого 

залежить реалізація цілей підприємства та його потенціалу. На превеликий 

жаль, в Україні стратегічне управління застосовується незначною часткою 

підприємств, оскільки керівники вважають, що немає потреби вибудовувати 

довгострокові стратегії в сучасних динамічних умовах і вирішувати 

перспективи розвитку [1]. Зарубіжні компанії вважають стратегічне планування 

необхідною складовою менеджменту в динамічному й конкурентному 

середовищі. 

Дослідженням стратегічного управління та розвитку підприємств 

присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме 

Дж. Стігліца, Р. Акоффа, П. Друкера, М. Портера, Г. Мінцберга, Д.Л. Томпсона, 

С. Пирожкова, І. Бланка, Л. Забродської, І. Маркіної, Г. Ялового. Існуючі 
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розробки становлять вагомий теоретичний базис, проте для розвитку 

стратегічного менеджменту на практиці необхідно визначити перспективний 

формат, здійснити вибір ключових елементів та моделей стратегічного 

управління.  

Стратегічний менеджмент швидко розвивається у відповідь на зростання 

динаміки зовнішнього середовища. Стратегія – це програма дій, яка визначає 

шляхи їх подолання для досягнення поставленої мети [2]. В наш час 

підприємству потрібно підлаштовуватися до ринкових умов, самостійно 

визначати та прогнозувати дії конкурентів, а також обирати та створювати 

новий асортимент продукції, надавати послуги краще за інших, ставити 

конкурентні ціни, шукати постачальників та ринки збуту. Та найголовніше 

зайняти своє місце у ринковому просторі й укріплювати з часом свої позиції у 

ньому. 

Підприємствам потрібно ставити свої довгострокові цілі та визначати 

детальну стратегію їх досягнення у сьогодення для майбутнього [3]. Адже 

відсутність орієнтирів, місії і цільової спрямованості розвитку підприємства, 

можливості визначення впливу його зовнішніх факторів й швидкої правильної 

реакції на них, а також вміння пристосовуватися чи навіть мати змогу впливати 

на ці фактори, робить великий відсоток українських підприємств безвладних 

сьогодні і безперспективних на майбутнє. 

За умов застосування стратегічного управління на підприємствах, для того, 

щоб досягти головної мети у майбутньому, будуть встановлюватися важливі 

складові виробничого процесу. Добре розроблена стратегія надає можливість 

вирішити багато питань між виробничими та відтворювальними процесами [4], 

а також дає змогу узгодити діяльність різних підсистем управління. З цього 

виходить, що підприємство підвищить адаптивність до різких змін. Стратегічне 

планування дозволяє обґрунтовувати і розробляти інвестиційні проекти, нові 

види продукції, різні бізнес-плани, і найголовніше – оцінювати ризики. 

Стратегічні аналітики повинні бути обізнаними з питань макроекономіки, 

галузей права, бухгалтерського обліку та аудиту, менеджменту та маркетингу. 

Така робота експертів-аналітиків повинна й відповідно оплачуватися. Через 

недостатній матеріальний стан більшість українських підприємств нехтують 

цим, бо консультування з приводу вироблення власної стратегії розвитку 

коштує дорого. Також потрібно брати до уваги, що в нашій країні існує брак 

фахівців відповідного рівня, через це підприємства обмежені у виборі кращого 

експерта для свого бізнесу. 

Стратегічне управління має певні моделі. Так, на підприємстві може 

використовуватись уже існуюча модель Д. Томпсона або Р. Лінча, але й можна 

створити власну модель. Розглянемо детальніше просту модель стратегічного 

управління, яка складається з семи етапів: встановлення цілей; планування; 

виконання; контроль; аналіз; формування управлінського впливу; коригування, 

процес є замкнутим – після коригування можуть змінитися цілі. 

Чим вище рівень якості освіти персоналу, тим вище рівень його управління 

та конкурентоздатності, особливо якщо працівник розвиває свій потенціал на 
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благо підприємства. Але, щоб працівник хотів вкладати свої зусилля для 

розвитку підприємства, треба такого працівника потрібно стимулювати. 

Іноземні компанії вони постійно розробляють програми розвитку персоналу. 

Поширення стратегічного управління в Україні має перспективну. На цей 

час підприємства беруть за основу розробки іноземних вчених і практичне 

втілення в американських, японських і європейських компаніях. Вітчизняному 

підприємству необхідно здійснити такі кроки до розвитку стратегічного 

управління: створити відділ стратегічного управління, який буде розробляти, 

реалізовувати і розвивати стратегію підприємства; дотримуватися поставлених 

цілей та розроблених стратегій. 

Якщо українському підприємству вдасться якісно зі своїми доповненнями 

адаптувати досвід зарубіжних підприємств в сфері стратегічного менеджменту 

з урахуванням своєї специфіки та економіки України, то його діяльність буде 

набагато ефективнішою. Сьогодні підприємства намагаються розробити та 

впровадити нові засоби до системи стратегічного управління та в цілому. 

Підприємство намагається на дії застосувати децентралізоване управління 

організаціями, новий вид формування структури організації та її управління.  

Іноземні масштабні компанії, зазвичай, утворюють складну стратегію 

розвитку на певний період часу за допомогою поєднання кількох напрямків [5], 

за якими формуються складові стратегії економічного розвитку, яких є 

дванадцять (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Напрями, на яких базується формування стратегії 

№ 

Базова 

стратегія 

(напрями) 

розвитку 

підприємств 

Характерна ознака 

Характеристика вартості 

та ризикованості 

Обсяг 

капітало-

вкладень 

Ступінь 

фінансово

го ризику 

1 2 3 4 5 

1 Концентраці

я зусиль на 

поточному 

бізнесі 

Збільшення обсягів виробництва тієї самої продукції 

(виконання робіт, надання послуг) і закріплення за 

собою того самого ринку збуту. Забезпечує повільні 

темпи розвитку і підвищення рентабельності. 

Мінімум 

додаткових 

фінансових 

ресурсів 

Мінімаль-

ний 

2 Розширен-

ня ринку 

Розширення ринку збуту тієї самої продукції 

(виконання робіт, надання послуг або з невеликою 

модифікацією) за рахунок маркетингових заходів 

(збільшення каналів розподілу, зміна змісту реклами і 

засобів сприяння продажу). Забезпечує помірні темпи 

розвитку і підвищення рентабельності. 

Помірні 

інвестиції 

Помірний 

3 Оновлення 

продукції 

Суттєва модифікація продукції або створення нових 

моделей. Забезпечує помірні темпи розвитку і 

підвищення рентабельності. 

Те саме Те саме 

4 Інновація Упровадження оригінальних, новітніх ідей, 

створення продукції з якісно новими 

характеристиками. Забезпечує значне підвищення 

рентабельності (можливість отримання надприбутку) 

разі успіху або великі збитки (ймовірність 

Капітало-

вкладення, 

тривалий 

термін 

окупності 

Високий 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

  банкрутства) у випадку провалу.   

5 Горизонталь

на інтеграція 

– стратегія 

поглинання 

конкурентів 

Зростання фірми за рахунок об'єднання (або 

придбання) з підприємствами, що 

випускають таку саму (або подібну) 

продукцію. Забезпечує високі темпи 

розвитку, помірне або високе підвищення 

рентабельності. 

Помірні 

інвестиції 

Помірний 

6 Вертикальна 

інтеграція 

Встановлення контролю (або придбання) над 

посередниками: між фірмою та кінцевим 

споживачем – прогресивна інтеграція; над 

посередниками (або виробниками), що 

постачають сировин (матеріали), – 

регресивна інтеграція. Забезпечує помірні 

темпи розвитку і підвищення рентабельності. 

Те саме Те саме 

7 Спільне 

підприємство 

Об'єднання з іноземним капіталом. На 

основі спільного права власності дає змогу 

залучити на вигідних умовах необхідні 

ресурси (трудові, матеріальні, фінансові). 

Забезпечує високі темпи розвитку і 

підвищення рентабельності. 

Залежить 

від 

конкретного 

проекту 

Залежить від 

конкретного 

проекту 

8 Концентрич-

на 

диверсифі-

кація 

Розширення діяльності за рахунок купівлі 

підприємств, що виробляють іншу 

продукцію, але з високою сумісністю з 

поточним бізнесом. Купівля підприємств, 

продукції, ринків збуту, технології яких 

подібні до власних, але не ідентичні їм. 

Великі 

інвестиції 

Зменшення 

фінансового 

ризику 

9 Конгломе-

ратна дивер-

сифікація 

Розширення діяльності за рахунок придбання 

високоприбуткових підприємств незалежно 

від виду їх діяльності. Синергичний ефект 

від злиття – суттєве підвищення 

рентабельності. 

Великі 

інвестиції 

Суттєве 

зменшення 

фінансового 

ризику 

10 Зменшення 

витрат 

Якщо фірма переживає період зниження 

доходів, використовуються різноманітні 

заходи щодо зменшення витрат, щоб фірма 

змогла подолати негативні тенденції та 

вижити. Спостерігається зниження темпів 

розвитку та рентабельності. 

Скорочення 

(або заморо-

жування) 

інвестицій 

Зменшення 

ризику 

банкрутства 

11 Частковий 

розпродаж 

Якщо стратегія скорочення витрат не була 

ефективною, може бути; прийняте рішення 

продати окремі компоненти справи, що 

мають високу ринкову вартість і цим 

поліпшити фінансове становище фірми. 

Спостерігається зниження темпів розвитку і 

рентабельності. 

Часткове 

повернення 

попередніх 

капіталовк

ладень 

Зменшення 

ризику 

фінансових 

втрат 

12 Ліквідація Продаж компанії окремими частинами за 

планом з тим, щоб ліквідувати її з 

найменшими втратами для акціонерів. 

Здійснюється тоді, коли передбачається 

банкрутство компанії. Планова ліквідація 

Те саме Зменшення 

ризику 

втрат для 

акціонерів 
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Закінчення табл. 1 

1 2 3 4 5 

  може забезпечити вигідний продаж майна. 

Результат – згортання діяльності. 

  

 

У світі неможливо знайти два однакових підприємства з однаковою 

системою стратегічного управління. Бо кожне підприємство має такі 

особливості: спеціалізація підприємства; розмір (маленьке, середнє, 

масштабне); тип виробництва, рівень спеціалізації; особливі риси виробничого 

потенціалу; рівень управління та кваліфікації працівників. 

Отже, вітчизняні підприємства повинні вивчати ринковий простір, 

нововведення щодо своєї спеціалізації та продукцію конкурентів, швидко 

адаптуватися до змін. Підприємствам доцільно використовувати не одну 

конкретну модель стратегічного планування та управління, а декілька, щоб 

збільшити шанси на успішний результат. Побудована у ході дослідження модель 

стратегічного управління містить 12 напрямів, на яких сформовано стратегію. Їх 

застосування дозволить правильно оцінити ризики та переваги, досягти 

поставлених цілей. 
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В умовах ринкової економіки, що має різний рівень розвитку, склад 

кредитно-економічної концепції відповідно має різний характер. Однак кожній 

державі притаманні й єдині особливості фінансово-кредитної концепції: 
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1) наявність центрального банку, що здійснює управління всією 

фінансово-кредитною концепцією держави; 

2) існування комерційних банків, які реалізовують різноманітні 

економічні процедури; 

3) існування спеціалізованих кредитно-економічних інструментів. 

Метою комерційного банку, як фінансового посередника, є розробка 

маркетингової системи банку для приваблення споживачів фінансово-

кредитного ринку для використання переважно послуг даного банку [1]. 

Тому, одним з найважливіших стратегічних факторів для успіху в 

банківській сфері стає маркетинг, який являє собою розробку і застосування 

різних засобів та інструментів ринкової політики, що спрямовані на 

задоволення потреб споживачів і отримання з цього прибутку.  

Менеджери банківських установ при вивченні сегменту ринку, щодо 

питань обслуговування споживачів та просування свої послуг на ринок, повинні 

акцентувати свою увагу на маркетинговій діяльності. Увагу керівництва банків 

все частіше привертають питання планування маркетингу банківських 

продуктів, які охоплюють наступні етапи, що наведено на рис. 1 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Етапи планування маркетингу банківських продуктів 

 

Роботі банку притаманні три особливості маркетингу: 

1)   рекламна ідеологія (сфокусована в необхідності клієнтів) 

2)   рекламний мікс (використання значного числа ринкових інструментів); 

3) рекламне керівництво (управління всіма типами роботи у сфері 

реалізації). 

Триваліше за все банки України у своїй роботі безпосередньо 

використовують саме маркетинг-мікс, а саме: будь-який банк розробляє 

власний банківський продукт, визначає його вартість, застосовує власні дії до 

реалізації (за допомогою реалізації прямих послуг та особистої роботи з 

клієнтами). Власні конкурентні переваги банки можуть збільшити внаслідок 

Планування маркетингу банківських продуктів 

1.Розробка стратегії продуктового ряду 

2.Розробка стратегії ціноутворення 

3.Розробка системи доставки продуктів до клієнтів 

4.Розробка комунікацій для роботи з клієнтом 
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застосування як цінових, так і нецінових факторів. При цьому слід враховувати, 

що точний зв'язок споживчої ціни банківського обслуговування та її вартості 

відсутній. Тому цінова конкурентна боротьба відбувається шляхом: 

забезпечення знижок та бонусів згідно з оголошеними тарифами; забезпечення 

максимальної величини послуг згідно з функціонуючими тарифам; надання 

пільг окремим категоріям клієнтів й т. ін. 

Нецінова конкурентна боротьба базується на підвищенні якості 

банківських продуктів, інтенсифікації комунікаційної діяльності. При розробці 

стратегії комунікаційної діяльності, у тому числі рекламної стратегії, слід брати 

до уваги відповідні властивості, які притаманні банківським пропозиціям: 

1) нездійсненність заощадження банківських послуг; 

2) абстрактність послуг. 

Сам банківський продукт характеризується нестабільністю в часі, 

внаслідок тривалих взаємостосунків з клієнтом, та може передбачати  

застосування грошових засобів в різних конфігураціях. 

Намагаючись задіяти нецінові конкурентні фактори, слід пам’ятати, що 

критерії якості банківських послуг з точки зору клієнта та банку можуть 

різнитися (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Критерії якості банківських послуг з точки зору клієнта та банку 

З точки зору клієнтів З точки зору банку 

темп обслуговування; темп плинності документів та інформації; 

період доставки продукту; продуктивність діяльності; 

якість консультації; наявність ризиків; 

помилки; мотивація персоналу; 

час обслуговування витрати на усунення помилок 

 

Конкурентна боротьба в банківській сфері має також особливості, 

пов’язані зі складом суб'єктів, що змагаються між собою: 

1) конкурентна боротьба між універсальними та спеціалізованими 

комерційними банками; 

2) конкурентна боротьба між комерційними банками та небанківським 

бізнесом, який надає кредитно-фінансову допомогу (ломбарди і т. д.); 

3) конкурентна боротьба між комерційними банками та нефінансовим 

бізнесом. 

Тому важливим для банку є: використання сучасних інформаційних 

технологій, що дозволяють забезпечити кращу, ніж у суперників, 

інформованість про стан і напрямки ринку; розвиток можливостей здійснення 

висококласних маркетингових досліджень; збільшення майстерності 

працівників, формування найбільш відповідних обставин роботи та його 

мотивування. Все це повинно бути задіяне поряд із підвищенням якості послуг 

та створенням і запровадженням нових послуг. 

Рішенню вказаних завдань сприяє й сегментація ринку, яка дозволяє 

виявити та обрати області роботи банківської установи, зорієнтуватися з 
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оптимальною структурою ринку. Лише після цього банк має змогу обрати для 

себе конкурентну стратегію, головними завданнями якої є [3]: 

1) розгляд та проведення аналізу між маркетинговими цілями організації і 

її можливостями; 

2) застосування власних конкурентних переваг, а також слабких сторін 

своїх конкурентів. 
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Сьогодні банки перебувають у складному становищі через постійні ризики 

середовища, у якому вони функціонують. Нестабільна внутрішня політико-

економічна ситуація та глобальні проблеми кидають виклик банкам та 

спонукають їх до пошуку шляхів вирішення проблем як у коротко-, так і у 

довгостроковому періоді. Саме тут постає необхідність якісного стратегічного 

планування, яке допомагає банківській установі встановити її головний вектор 

розвитку та забезпечити стійкість та стабільність. 

Стратегічне планування – процес розробки основної концепції діяльності 

банку, який має на меті визначення основних цілей його діяльності, та 

встановлення бажаного рівня прибутковості, допустимого рівня ризиків, шляхів 

розвитку та методів ведення конкурентної боротьби з іншими банківськими 

установами [0]. 

Стратегічне планування є основою як для прийняття стратегічних 

управлінських рішень, так і для тактичного і операційного планування. 

Слід зазначити, що у стабільному середовищі діяльності стратегічне 

планування не потребує постійного аналізу ринку. Так, у такому середовищі 

розробка стратегії діяльності банківської установи не матиме значного впливу 

на функціонування банку. Але зараз, у мінливих умовах, аналіз ринку є 

важливим: стратегічне планування є своєрідною базою діяльності, а тому 

потребує постійної оцінки ринкової ситуації. Це сприяє запобіганню ризикам та 

можливим фінансовим втратам. 
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Говорячи про складне сьогодення, варто згадати і новітні інформаційні 

технології, які посідають чільне місце у діяльності банків. Вони дозволили 

банкам урізноманітнити набір послуг які надаються, таким чином підвищивши 

джерела своїх доходів. Але разом з тим і підвищився рівень фінансових 

ризиків. Недоотримання банком доходів, що пов'язане з імплементацією 

інформаційних технологій, є актуальним явищем, тому що у банківської 

установи виникають витрати на розробку засобів протистояння загрозам 

(кібератакам), а також мінімізації таких наслідків. Особливо зараз необхідно 

враховувати такі технологічні загрози під час стратегічного планування. 

Сучасний процес стратегічного планування можна представити 

наступними основними етапами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Процес стратегічного планування банківської установи 

*розробка авторів 

 

Аналіз є підготовчим етапом. На першому етапі стратегічного планування 

банк аналізує показники власної діяльності за певний проміжок часу, а також 

діяльність конкурентів (на скільки можливо). На даному етапі банкам 

необхідно приділити особливу увагу аналізу ризиків. До уваги також беруться 

зміни у законодавстві держави, а також загальна політико-економічна ситуація. 

На другому етапі визначають пріоритетні напрями діяльності, головні цілі 

та завдання по їх досягненню на основі отриманих результатів після 

проведення аналізу. Цей етап є базою для розробки тактичних та оперативних 

планів. 

На третьому етапі – Впровадження – реалізують складені на другому етапі 

плани, приймаються стратегічні управлінські рішення. Крім того, на даному 

етапі важливим є пост-аналіз – моніторинг процесу досягнення цілей банку, 

перевірка об'єктивності та правильності проміжних цілей, внесення певних 

коригувань, якщо є така необхідність.  

Стратегічне планування також має передбачати стабільність складу 

працівників, а отже і якісну, структуровану систему менеджменту. Так, попри 

добре складені плани, правильно розраховані показники низька якість 

менеджменту призведе до невиконання планів та недосягнення поставлених 

цілей, адже саме працівники банківської установи забезпечують впровадження 

прийнятих планів та виконання управлінських рішень. 

Таким чином, стратегічне планування банку є невід'ємною частиною його 

функціонування, сприяє його стійкості у нестабільному та ризиковому 

навколишньому середовищу. Стратегічне планування має охоплювати кожну 

сферу діяльності банку задля досягнення усіх цілей та виконання поставлених  

задач. 

Аналіз Розробка Впровадження 
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Основне завдання підприємства в умовах ринкової економіки можливість 

забезпечити конкурентоспроможність продукції. Згідно з практикою, це 

найчастіше вирішують компанії з високим виробничим потенціалом, який 

зазвичай розглядають як потенційну виробничу потужність підприємств, що 

розробляють, виробляють і продають конкурентоспроможну продукцію. 

Проблеми та аспекти формування виробничого потенціалу й управління 

його використанням відображені у працях вітчизняних науковців: 

В. ̊Андрійчука, Л. Анічина, Я. Білоуська, О. Біттера, О. Бугуцького, 

П. ̊Гайдуцького, А. Гальчинського, В. Гончарова та інших. 

Ефективне функціонування промислових підприємств забезпечується 

високим рівнем використання виробничого потенціалу, що згідно Словника 

економічних термінів трактується як: 

1) реальний обсяг продукції, який можливо  зробити  при повному 

використанні наявних ресурсів, 

2) наявні та потенційні можливості виробництва, наявність факторів 

виробництва, забезпеченість його визначальними видами ресурсів [1]. 

Усі характерні риси виробничого потенціалу промислового підприємства 

можна класифікувати за такими ознаками: внутрішні засоби та особливості 

структури, якісні особливості, соціально-економічні відмінності. Структурні 

особливості включають цілісність, складність, взаємозамінність елементів, їх 

зв’язок та взаємодію. Якісні характеристики можна розглядати як здатність 

елементів виробничого потенціалу сприймати досягнення науково-технічного 

прогресу, гнучкість та здатність економічного потенціалу. Соціально-

економічні відмінності – класовий характер і сила [2]. Для забезпечення 

ефективності процесів формування та збільшення виробничого потенціалу 

підприємства необхідно призначити компоненти, визначити їх значення та 

встановити зв’язки між ними. У зв'язку з цим є дві основні складові 

виробничого потенціалу: 

– потенціал виробничих фондів, що складається з потенціалу: землі та 

природно-кліматичних ресурсів; основних та оборотних фондів; 

нематеріальних активів; логістичного потенціалу; 

https://buklib.net/books/30223/
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– потенціал промислово-виробничого персоналу. 

Виробничий потенціал – це система, складові якої носять взаємозалежний 

та взаємозамінний характер та виконують різні функції з метою  досягнення 

цілей розвитку підприємства [2]. 

Управління виробничою потужністю – це цілеспрямований організаційний 

вплив підрозділу управління на виробничу діяльність компанії та пов'язані з 

цим процеси для того, щоб привести фінансовий стан компанії до потрібного 

стану для підрозділу [3]. 

Управління виробничим потенціалом компанії – це процес, який 

послідовно знаходить найбільш ефективні способи вдосконалення виробничих 

операцій та формує відповідні завдання для підвищення 

конкурентоспроможності компанії. Система управління виробництвом 

підприємства складається із сукупності управлінських цілей, принципів, 

методів, прийомів, форм та стимулів, які використовує керівник в управлінні 

виробничою діяльністю для ефективного забезпечення використання та 

максимального розвитку виробничих потужностей підприємства. 

Механізм управління виробництвом промислової компанії – це складна 

підсистема управління, яка інтегрована у всю систему управління промисловою 

компанією, підпорядковується стратегічній меті управління виробничим 

процесом і орієнтується на досягнення стратегічних та оперативних цілей 

розвитку корпорації в цілому [4; 5]. 

Встановлення ефективної системи управління виробничим потенціалом 

для компаній є основою для управління якістю всіх виробничих процесів. У 

такій системі повинні бути включені наступні етапи: планування, організація, 

моніторинг за потребою, подальша адаптація принципів, методів, цілей та 

вказівок щодо управління виробничими потужностями з урахуванням динаміки 

внутрішніх та зовнішніх змін зовнішнього середовища. Основні завдання 

управління виробничими потенціалом компанії включають збільшення 

потужностей та підвищення ефективності використання наявного кадрового 

потенціалу. 

Важливим показником підвищення рівня ефективності управління 

формуванням та використанням виробничого потенціалу є зростання та 

покращення основних засобів підприємства, зростання обсягів виробленої ним 

продукції (виконаних робіт, наданих послуг) [6]. 

Одним з основних факторів підвищення ефективності управління 

формуванням та використанням виробничих потужностей є оновлення та 

технічне вдосконалення основних засобів. Впровадження науково-технічного 

прогресу дає можливість вдосконалити механізацію та автоматизацію 

виробництва, підвищити продуктивність праці, сприяти економії матеріальних 

витрат та підвищити культуру та безпеку виробництва. 

Отже, ефективність управління виробничим потенціалом підприємства 

визначається обґрунтованістю методології, яка застосовується для здійснення 

управлінського процесу. 
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Актуальність обраної теми визначається постійно зростаючою 

необхідністю розвитку організації, а також знаходження додаткових способів 

мотивації працівників, створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату задля покращення результатів діяльності підприємства. Формування 

корпоративної культури є перспективним та необхідним напрямком, оскільки 

вона здатна зробити позитивний внесок в досягнення цілей бізнес-організації та 

підвищити її конкурентоспроможність. 

У вітчизняній науці досі немає однозначного визначення поняття 

корпоративної культури, відсутнє чітке розуміння того, який саме потенціал 

має ця внутрішня складова бізнес-організації, чи можна на неї впливати і, якщо 

так, то за допомогою яких механізмів. Вивченням зазначеної дефініції 

займалися такі вчені, як О.С. Виханский, Н.Н. Могутнова, Є.А. Гулянська, 

В.А.ˑСпівак, В.В. Томілов О.Г. Тихомірова. 

Сучасні організації можуть стикатися з проблемою, коли була створена 

система стратегій розвитку і функціонування, але її впровадження неможливе 

через відсутність необхідних для цього цінностей і методів роботи. Це 

пов’язано з тим, що всередині будь-якої організації існує така сфера відносин, 

яка складається роками під впливом менталітету, місцевих традицій, духовних 

цінностей та поглядів колективу. Ці відносини можуть проявлятися в наявності 

неформальних лідерів, додатковому навантаженні працівників або особливому 

http://www.ekonomiks.net.ua/
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мікрокліматі в колективі і об’єднуються поняттям «корпоративна культура». 

Тому в процесі розробки стратегії розвитку бізнес-організації сучасним 

менеджерам необхідно враховувати вже існуючу культуру організації, а також 

використовувати її, як інструмент ефективного управління та додаткової 

мотивації співробітників. 

Сьогодні існує безліч визначень поняття корпоративної культури, що 

спричинено тим, що автори розуміють під цим феноменом різні частини 

відносин, що складаються всередині організації. Так, В.А. Співак [4] визначає 

корпоративну культуру, як систему матеріальних і духовних цінностей, які 

взаємодіють між собою й відбивають індивідуальність підприємства, 

виявляються в поведінці, взаємодії̈ та спілкуванні працівників між собою і 

зовнішнім середовищем. А згідно з думкою В.В. Козлова [1] це поняття 

проявляється в філософії та ідеології управління і являє собою інтегральну 

характеристику організації, її цінностей, норм поведінки, способів оцінки 

діяльності, що дані в мові певної термінології, яка є зрозумілою і розділяється 

всіма членами організації. С. Роббінс [5] визначає культуру, як спеціальний 

клей, що допомагає утримувати цілісність організації за рахунок створення 

власних стандартів мислення й поведінки. 

Всі наявні визначення трактуються по-різному, проте можна побачити, що 

вчені характеризують поняття корпоративної культури за допомогою 

однакових термінів: цінності, історія, вірування, орієнтири, переконання, 

норми, індивідуальність підприємства, стандарти. На нашу думку, 

корпоративна культура – це система цінностей та норм, які розділяються усіма 

членами організації та регламентують їх поведінку всередині колективу і за 

його межами, а також ідентифікують організацію в бізнес-середовищі. 

Важливо розуміти, що корпоративна культура підприємств створюється не 

для управління діяльністю людей, а для управління їх думками й емоціями 

задля підвищення ефективності діяльності підприємства, вирішення складних 

завдань із залученням максимального людського ресурсу. Управління 

культурою компанії приводить до зміни всіх кількісних і якісних показників 

діяльності організацій. Адже в місії, системі цілей, стратегіях, кадровій 

політиці, управлінні проявляються корпоративні цінності. Вплив корпоративної 

культури на розвиток організації можна побачити з рис. 1. Корпоративна 

культура проявляється в тому, як компанія веде свою діяльність, що в 

результаті впливає на її розвиток. 

Автори книг по корпоративній культурі визначають, що головним 

результатом ефективного впровадження корпоративної культури є зміна 

ставлення співробітника до компанії, в якій він працює. Так в своїй книзі «П'ята 

дисципліна» Пітер Сенге [3] пише, що саме завдяки культурі можна змінити 

ставлення до фірми у співробітника від нелояльного (коли він вставляє «палиці 

в колеса» своїм колегам) до так званого стану «прихильності» компанії (коли у 

нього є розуміння, що від його дій залежить майбутнє компанії і він робить не 

тільки те «що необхідно», але і є ініціатором змін). Тобто основним завданням 

корпоративної культури є за допомогою цінностей зацікавити співробітників 
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компанії в досягненні її цілей. Компанія зможе реактивно реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі лише тоді, коли інтереси управлінців будуть збігатися 

з інтересами працівників. Ця ідея проявляється в тому, що співробітник, 

ототожнюючи себе з організацією, досягає успіхів в самореалізації, коли й 

компанія в якій він працює досягає поставлених цілей. Сучасна організація, яка 

функціонує за рахунок єдності світогляду і ціннісних установок її членів, є 

самодостатньою і конкуруючою частиною бізнес-середовища. Якщо рівень 

культури в організації низький, то тут спостерігається внутрішня конкуренція 

між працівниками за владу, вплив та їх статус. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ф. Харріс і Р. Моран [2] визначили десять характеристик корпоративної 

культури. Аналізуючи їх, можна зробити висновки , що успішно впроваджена 

корпоративна культура характеризується наступними її проявами: 

1) Члени організації відчувають себе її частиною, а також усвідомлюють 

своє місце в ній і свій вплив на досягнення кінцевої мети; 

2) В компанії розвинута система комунікацій і мова спілкування, яка 

визнається усіма членами організації; 

3) Зовнішній̆ вигляд та одяг співробітників визначають діловий стиль 

компанії, виокремлюючи її серед інших; 

4) Компанії, що прагнуть додатково мотивувати персонал впроваджують 

«традиції̈ харчування», які проявляються в організації харчування працівників; 

5) Кожен член організації усвідомлює цінність часу і його використання; 

6) Ступінь формалізації вимірюється кількістю правил, письмових 

документів, що регламентують взаємодію між членами організації; 

Фактори, що впливають на формування корпоративної культури 

Корпоративна культура 

Артефакти 

символи місія 

компанії 

Взаємовідносини 

зі стейкхолдерами 
Етичний 

кодекс 
КСВ 

Розвиток компанії 

Рисунок 1 – Вплив корпоративної культури на розвиток компанії 
Джерело: Складено автором 

Внутрішня 

документація 
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7) Цінності та стандарти, прийняті всередині організації, є орієнтирами при 

прийнятті рішень; 

8) Для кожного члена організації характерна віра у керівництво, успіх 

компанії, свої сили і т. і.; 

9) Керівництво компанії розуміє важливість процесу розвитку кожного 

працівника і проваджує для цього навчальні заходи, політику наставництва; 

10) Трудова етика і мотивація персоналу проявляється у ставленні до 

роботи і відповідальності за її виконання, якості роботи та її оцінці. 

Отже. корпоративна культура сьогодні є одним з найбільш дієвих факторів 

підвищення ефективності бізнес-процесів сучасних організацій. Це поняття стає 

більш популярним та все більше вчених намагаються дати йому чітке 

визначення. Корпоративна культура може зіграти вирішальну роль у створенні 

конкурентної переваги організації. Адже вона може підвищити стійкість 

компанії через надання їй більшої гнучкості завдяки визначенню орієнтирів дій 

та цінностей, які дозволять співробітникам швидко і адекватно реагувати на 

несподівані події у зовнішньому середовищі. Формування корпоративної 

культури є обов’язковим завданням кожного менеджера, якщо він прагне 

знизити плинність кадрів, підвищити продуктивність та ефективність роботи 

персоналу у довгостроковому вимірі та в результаті підвищити 

результативність компанії. 
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Функціонування промислової компанії неможливе без раціонального 

управління оборотними коштами та наявністю власних короткострокових 

активів, що суттєво впливає як на фінансовий стан, так і на платоспроможність 

і ліквідність підприємства. Нинішній стан промислових компаній 

характеризується нестабільною фінансовою ситуацією та непропорцією 
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показників ліквідності балансу нормативним значенням, та проблемам з 

можливістю негайно погасити найневідкладніші зобов’язання. 

Актуальність теми визначається важливою роллю аналізу оборотних 

активів. З одного боку, цей аналіз дає змогу визначити стійкість окремих 

джерел формування оборотних активів з урахуванням можливості їх 

подальшого використання, з іншого боку – визначити, для яких фінансових 

операцій проводяться, чи підходить ці використання та чи структура 

використання існуючих фондів також буде збережена в майбутньому. 

Аналіз проблем оцінки рівня забезпеченості підприємств оборотними 

активами, принципів їх фінансування і є метою дослідження. 

Загально прийнятою є визначення сутності оборотних активів, так у роботі 

Ізмайлова Н. В. є наступне визначення економічної сутністі оборотних активів 

«полягає у втілених в них грошових коштах, які повністю споживаються чи 

реалізуються впродовж одного виробничого циклу (або протягом 12 місяців) 

при здійснені операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що сприяє 

безперервності виробничо-комерційного циклу, а також дозволяє підтримувати 

достатній рівень ліквідності і прибутковості підприємства» [1]. 

Основною метою управління оборотними активами є [2]: 

1) визначення обґрунтованої потреби в оборотних активах, необхідної для 

здійснення безперебійності процесів постачання, виробництва і реалізації 

продукції; 

2) оптимізація обсягу і структури оборотних активів; 

3) забезпечення оборотних активів джерелами фінансування; 

4) визначення оптимального співвідношення між різними джерелами 

фінансування оборотних активів; 

5) організація поточного і перспективного управління оборотними 

активами, що забезпечує заданий рівень платоспроможності та фінансової 

стійкості; 

6) використання можливих низьковитратних способів поповнення 

оборотних активів в процесі господарської діяльності підприємства; 

7) підвищення ефективності використання оборотних активів. 

Принципи управління оборотними активами, згідно Г.В. Брушко [3], 

узагальнено на рис. 1. 

О.С. Бондаренко у своій роботі [4] сформував основні функції управління 

оборотними активами наведені нижче: 

- контроль. Реалізація цієї функції пов'язана зі створенням системи 

постійного контролю за обсягом оборотних активів і, таким чином, стану 

ліквідності та платоспроможності підприємства; 

- стабілізуюча. Реалізація цієї функції повинна забезпечити достатній 

рівень ліквідності та платоспроможності підприємства, що є досить важливим 

для його стабільного функціонування та подальшого розвитку; 

- аналітична. Реалізація цієї функції дозволяє здійснювати постійний аналіз 

оборотних активів та всіх його складових, порівняння оборотних активів із 
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короткостроковими зобов’язаннями, аналіз їх динаміки та аналіз факторів, що 

впливають на стан оборотних активів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципи управління оборотними активами підприємства. 
Систематизовано авторами на основі [3] 

 

Результати діагностики оборотних активів дозволяють правильно 

планувати та керувати оборотними активами. У цьому аспекті основними 

показниками ефективності поточних активів у роботі з управління поточними 

активами є співвідношення оборотних активів, тривалість оборотних активів, 

співвідношення оборотних активів, прибутковість оборотних активів [6]. 

Таким чином ефективне управління оборотними активами підприємтсва 

неможливе без попереднього та детального аналізу стану, динаміки, структури 

та ефективності використання як окремих елементів оборотних активів, так і 

всіх їхніх активів. 
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Визначальними рисами глобальних ТНК є планетарне бачення ринків і 

функціонування в умовах глобальної конкуренції. Останні десятиліття 

характеризуються значним зростанням процесу транснаціоналізації світової 

економіки. ТНК стали головним суб'єктом економічної діяльності у світовому 

економічному просторі. Відзначаючи цю тенденцію, багато дослідників пишуть 

про «настання ери транснаціональної економіки», чи нової «цивілізації 

транснаціонального бізнесу». ТНК є, з одного боку, наслідком, а з іншого – 

причиною зростання міжнародної концентрації виробництва, а отже, і 

розгортання процесу інтернаціоналізації. Виступаючи однією з ефективних 

організаційних форм інтернаціоналізації господарського життя, вони 

перебувають у центрі історичного процесу інтегрування глобальної економіки. 

Історична практика свідчить, що ризик, тобто невизначеність, якою 

обтяжене підприємство, став яскраво проявлятися при розвитку товарно-

грошових відносин та конкуренції учасників господарської діяльності. Поняття 

«ризик» має досить тривалу світову історію, але найактивніше різні аспекти 

даної категорії почали вивчатись в кінці XIX – на початку XX століття. Вчені-

економісти дають різні визначення поняття ризику, його рис, властивостей, 

елементів, функцій та факторів. Це пояснюється тим, що ризик – дуже складне 

явище, яке має безліч відмінних один від одного, а іноді й протилежних 

складових [1, с. 56]. 

На сьогодні більшість корпорацій зіткнулися з проблемою критичного 

впливу ризиків на ефективність ведення бізнесу, можливості модернізації та 

розширення діяльності. Як показує практика, існує обґрунтована причина появи 

ризиків у підприємницькій діяльності, через неможливість обчислення 

результату і врахування впливу на нього різних факторів. Для того, щоб 

зменшити вплив ризиків, виявити можливі наслідки для компанії у ризиковій 

ситуації, нейтралізувати негативні результати такого впливу на діяльність 

компанії, потрібно весь час оновлювати арсенал методів, моделей, підходів до 

управління ризиками. 

Специфіка підприємництва, масштаби і структурна складність кожної 

окремої галузі господарювання спричиняють безперервну роботу над 

удосконаленням стандартів з управління ризиками в різних сферах 

підприємницької діяльності, тому не може бути уніфікованої методології. 
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Вагомим є і той факт, що думки науковців з приводу змісту самого поняття 

«управління ризиками» і досі розходяться. 

Серед вчених-економістів можна виділити дві основні думки, що 

висвітлюють широкий сенс цієї категорії: 

 управління ризиками – це мистецтво і наука про забезпечення умов 

успішного функціонування будь-якої виробничо-господарської одиниці в 

умовах ризику [2, с. 112]; 

 управління ризиками – це синтетична наукова дисципліна, яка вивчає 

вплив на різні сфери діяльності людини випадкових подій, які завдають фізичні 

або матеріальні збитки [3, с. 154].  

Управління ризиками суб’єкта господарювання включає [4, с. 326]: 

 визначення рівня схильності до ризику у відповідності до стратегії 

розвитку; 

 удосконалення процесу прийняття рішень в частині реагування на 

ризики; 

 скорочення кількості непередбачуваних подій та збитків діяльності; 

 ідентифікацію та управління всією сукупністю ризиків діяльності; 

 використання сприятливих можливостей; 

 раціональне використання капіталу, у т.ч. позикового. 

Можливості, що створюються у процесі управління ризиками, 

допомагають керівництву корпорації в досягненні цільових показників 

прибутковості та рентабельності, а також у запобіганні нераціонального 

використання ресурсів. Управління ризиками надає можливість забезпечити 

ефективний процес складання фінансової звітності, а також дотримання 

законодавчих та нормативних актів, уникнути нанесення шкоди репутації 

компанії і пов'язаних з цим наслідків. Таким чином, процес управління 

ризиками дозволяє керівництву досягати поставлених цілей і при цьому 

уникати (принаймні знижувати негативний вплив) прорахунків та 

несподіванок. 

Здійснення міжнародної діяльності корпораціями в умовах економічної 

невизначеності, яка провокує виникнення численних ризиків, обумовлює 

актуальність і доцільність упровадження ризик-орієнтованої системи 

управління, спрямованої на забезпечення їх стійкого розвитку, функціонування, 

а також на збереження ризику на прийнятному рівні. 

Основними цілями етапу аналізу ризиків є їх ранжування та визначення 

найбільш небезпечних ризиків, для подальшої роботи з якими необхідно 

передбачити ресурси. При цьому якісно оцінюються ймовірність ризику і 

вартісна оцінка прогнозних наслідків реалізації ризиків корпорації. Для цього 

ризик-менеджмент визначає найбільш небезпечні ризики корпорації. Для 

ефективного управління ризиками корпорації слід виділити ресурси для 

розробки і реалізації відповідних стратегій, а також виявити несуттєві ризики, 

впливом яких можна знехтувати. Ризикам приписуються ранги, що 

характеризують їх узагальнений негативний ефект. Таким чином, ризик-

менеджмент розглядає найбільш небезпечні ризики корпорації, задає 
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пріоритети їх оцінки та управління і формує перелік найбільш небезпечних 

ризиків. 

Стратегія управління ризиками в діяльності суб’єкта господарювання 

передбачає виконання основних її засад, а саме: 

 виявлення фактичних та потенційних загроз безпеки; 

 коригуючі заходи для зменшення рівня ризику; 

 безперервний моніторинг досягнутого рівня безпеки. 

Дана стратегія орієнтована не на очікування негативного явища, а на 

виявлення ризиків та загроз в економічній сфері, які досі не проявились, але 

можуть бути причиною негативних наслідків. 

Отже, сучасні глобалізаційні процеси супроводжується виникненням 

нових видів економічних ризиків, зміною рівня та інтенсивності їхнього впливу 

на діяльність корпорацій. Ідентифікація та визначення рівня ризику, врахування 

його у власній діяльності дає змогу ТНК здобути конкурентні переваги у 

боротьбі за споживача, постачальника, інвестора тощо. Однак корпорації за 

сьогоднішніх динамічних змін в світовій економіці повинні не тільки навчитись 

правильно ідентифікувати ризики, застосовуючи тим самим пасивну стратегію 

ризик-менеджменту, а й активно впливати на процеси творення ризиків,  та 

враховувати їх при плануванні власної діяльності. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України управління виробництвом 

і процесами обігу матеріальних, грошових та інших ресурсів, засноване на 

традиційних підходах, значною мірою себе вичерпало, у результаті чого 

особливої актуальності набули дослідження з розробки нових, нетрадиційних 

підходів до управління у виробництві і споживанні, серед яких гідне місце 
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зайняла теорія логістики. Логістичний підхід до управління підприємством 

націлений на забезпечення раціоналізації потокових процесів у рамках 

керованої системи з позиції єдиного матеріалопровідного ланцюга, інтеграція 

окремих частин якого здійснюється на технічному, технологічному, 

економічному, методологічному рівнях, а мінімізація витрат часу і ресурсів 

досягається шляхом оптимізації наскрізного управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками. 

Постановка проблеми. Питаннями теорії та практики  логістичного аудиту 

потокових процесів в умовах підприємств різних галузей національного 

господарства  займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених: Б.Р. Кук, 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, А.Г. Некрасов, Р.Р. Ларіна, І.Е. Ташбаєв, 

І.Н. ̊Богатая та інші. Проте з огляду на увесь вищенаведений аналіз, й досі низка 

питань стосовно інструментарію логістичного аудиту залишається 

нерозглянутою в повній мірі. 

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів 

застосування логістичного аудиту для різноманітних потоків підприємства. 

У нових економічних умовах роботи на підприємствах є велика кількість 

невирішених проблем, багато складних і неоднозначно оцінюваних процесів. За 

середньостатистичними даними сьогодні в Україні близько 30% ціни товару 

складають витрати на його рух у ланцюгу постачання, які формуються за 

рахунок таких логістичних операцій, як постачання, розподіл і збереження. У 

той же час у Німеччині цей показник не перевищує 10%, а у Великобританії – 

8% [1]. Отже, на підприємствах України є явний резерв зниження витрат. Проте 

перш ніж вести мову про стратегії зниження витрат, необхідно визначитися з 

тим, де вони формуються, що дасть можливість ефективно використовувати 

резерв. Дієвим інструментом пошуку наявних резервів зниження витрат в 

ланцюзі постачання виступає логістичний аудит. Аналіз літературних джерел 

[2-4] показав, що поточним процесам, що відбуваються в межах підприємства 

та поза ним, притаманний між функціональний характер, тобто успішне 

виконання місії підприємства, досягнення поставлених цілей залежить від 

діяльності багатьох функціональних підрозділів. Недостатній рівень контролю, 

слабкий рівень координації між ними призводять до збільшення витрат і 

зниження прибутку. Внаслідок виконання логістичних операцій можуть 

виникати втрати прибутку через втрачені можливості, отже, рівень 

прибутковості підприємства, його конкурентоспроможність цілком залежать 

від ефективності логістичної діяльності, а точніше, від належного контролю за 

нею. Отже, актуальності набуває питання аудиту логістичної діяльності 

промислового підприємства. Саме логістичний аудит як складова економічного 

контролю виявляє і розкриває нові можливості функціонування логістичної 

системи, а саме: 

- визначає ефективність її діяльності; 

- відповідність чинному законодавству, правовим документам; 

- досліджує організацію виробництва, планування, збереження фінансових 

ресурсів; 
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- дотримання технологічної та трудової дисципліни; 

- якість випущеної продукції, достовірність відображення господарсько-

фінансових операцій в обліку та звітності в межах окремого підприємства. 

Перше завдання логістичного аудиту – правильно позиціонувати логістику 

в загальній структурі підприємства, урівняти логістичні цілі та стратегії з 

глобальними стратегіями підприємства. Друге завдання – фінансове: саме 

логістичний аудит визначає основні джерела прихованих логістичних витрат і, 

відповідно, потенційні зони поліпшення логістичних процесів. Одна з 

можливостей – зниження операційних витрат – на складування, транспорт, 

навантаження-розвантаження тощо. Вирішенням цього питання має стати 

створення єдиного логістичного бюджету, який буде включати витрати по 

всьому ланцюгу постачання – від організації замовлення до забезпечення 

ефективних продажів. При цьому необхідно створити відповідну систему 

управління цим бюджетом. Після цього можна переходити до вирішення 

третього завдання логістичного аудиту – впровадження сучасних логістичних 

технологій, спрямованих на підвищення ефективності роботи всього ланцюга 

постачання. У результаті послідовного вирішення цих завдань можна досягти 

підвищення фінансової ефективності підприємства за допомогою поліпшення 

логістичної функції і значно зменшити розміри необхідного оборотного 

капіталу. Згідно з міжнародним нормативом «Використання результатів роботи 

внутрішнього аудитора» внутрішній аудит логістичної діяльності промислового 

підприємства пропонується здійснювати за такими напрямами (рис. 1) [5]. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Напрями логістичного аудиту на підприємстві 

 

У логістичному менеджменті застосовуються різні види аудиту [6]: 

- загальний функціональний аудит; 

-   аудит попиту і рівнів логістичного сервісу; 

- аудит характеристик продукції і ресурсовіддачі; 

-  аудит логістичних витрат; 
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- загальний фінансовий аудит; 

- аудит розподільчих каналів; 

- аудит запасів; 

- аудит інформаційних потоків; 

- аудит складського господарства; 

- аудит товарно-транспортної документації. 

Основою проведення аудиту виступають дані бухгалтерського та 

корпоративного обліку, фінансової та статистичної звітності підприємства. Для 

проведення аудиторських перевірок у логістичній системі застосовуються 

спеціальні документи, доповіді персоналу логістичного менеджменту, 

періодичні звіти і тощо. 

Уявляється доцільним надати характеристику деяким основним види 

аудиту, що застосовуються при логістичному адмініструванні. 

Загальний функціональний аудит проводиться, як правило, не регулярно, 

частіше всього один раз на рік для оцінки правильності виконання персоналом 

логістичного менеджменту своїх функцій. У цьому випадку звичайно 

призначається експертна комісія з персоналу вищого менеджменту 

підприємства і сторонніх консультантів. Комісія оцінює виконання персоналом 

своїх посадових інструкцій, результати роботи окремих підрозділів служби 

логістики за звітний період часу, рівень якості та ефективності роботи 

функціонального персоналу. 

Спеціальний функціональний аудит здійснюється, як правило, сторонніми 

логістичними консультантами і вищим менеджментом підприємства для 

оцінки: 

- відповідності логістичної стратегії підприємства корпоративної 

(маркетингової) стратегії;  

- рівня задоволення вимог споживачів до якості логістичного сервісу;  

- відповідності характеристик логістичного сервісу запитам і очікуванням 

покупців;  

- рівня загальних логістичних витрат і їх складових тощо. 

Для контролю ефективності управління запасами застосовується 

спеціальний аудит запасів. Типові системи контролю запасів (моніторинг) 

відстежують рівні запасу для оцінки попиту, поповнення, повернення, обліку 

наднормативних і застарілих запасів. Однак можуть бути випадки розбіжності 

між зареєстрованими (вручну або автоматично) рівнями запасів і їх поточними 

фактичними значеннями на складі. Це може бути обумовлено помилками 

персоналу, збоями комп'ютерних програм і іншими причинами. Тому 

періодично (зазвичай в кінці року) здійснюється аудит запасів, подібний 

процедурі інвентаризації. 

Аудит товарно-транспортної документації та розрахунків за операції 

транспортування (включаючи власне перевезення, експедирування, 

навантаження-розвантаження та ін.) здійснюється за певними процедурами, 

прийнятими для бухгалтерського аудиту, і викликаний можливими помилками 
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персоналу при оформленні документів, неправильним занесенням даних у 

комп'ютери й іншими причинами. 

Нарешті, фінансовий аудит проводиться традиційними методами з 

залученням сторонніх аудиторів. У процесі цього аудиту (зазвичай загального 

для всієї фінансової діяльності підприємства) виділяються спеціальні розділи, 

пов'язані з перевіркою фінансових результатів (витрат, цін, прибутків, збитків, 

рентабельності, ліквідності, стійкості тощо) роботи логістичної системи. 

На основі проведеного дослідження застосування інструментарію 

логістичного аудиту на підприємствах  надано характеристику його напрямам і 

різновидам. 
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Якість праці персоналу и його віддача в процесі трудової діяльності 

безпосередньо залежить від його мотивації, яка є рушійною силою будь-якої 

діяльності людини. Мотиви людини формуються її внутрішнім світом та 

постійно змінюються під впливом зовнішніх факторів. Експерти розробляють 

безліч тестів на мотивацію, пропонують рекомендації для менеджерів з 

персоналу, як в залежності від отриманих мотиваційних профілів формувати 

кадрову політику організації. 

При розробці дієвої системи мотивації  необхідно усвідомлювати, що 

дійсно спонукає до ефективної праці тільки така ситуація, коли очікування 

працівника і можливості роботодавця перетинаються. Утримувати цінного 

http://www.integprog.ru/pub_fenomen.php
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співробітника тільки грошима є безнадійною і безперспективною справою. Але 

можна спробувати за рахунок індивідуального підходу максимально повно 

задовольнити унікальні потреби фахівця, що сприяє посиленню лояльності і 

підвищує залученість персоналу. Саме таку можливість надає прогресивна 

система стимулювання праці «Кафетерій пільг». 

«Кафетерій пільг» – це набір бонусів для персоналу підприємства, який 

доповнює базовий соціальний пакет. До нього зазвичай включено пільги і 

винагороди, яка спрямовано на поліпшення життя і здоров'я співробітників 

компанії. Це, в першу чергу, спорт і фітнес, медицина, страхування, 

саморозвиток і навчання, можливості турботи про дітей, а також передплачені 

банківські карти і електронні сертифікати.  

«Кафетерій пільг» дозволяє врахувати різні потреби співробітників, і 

представляє собою гнучку програму бонусів і пільг. Вона організована на 

зразок кафетерію, коли кожен працівник вибирає собі певні пільги із загального 

переліку (меню) в рамках встановленого ліміту. При цьому  ліміти можуть 

встановлюватися не централізовано – однакові для певних категорій 

співробітників, а індивідуально – кожному, в залежності від ефективності його 

роботи. 

«Кафетерій пільг» став унікальним проектом ДТЕК Енерго, що об’єднує 

найкращі пільги та переваги для працівників компанії. Він надається 

працівникам підприємства понад вже існуючі блага та соціальні пільги. 

«Кафетерій пільг» пропонується впроваджено не на заміну певним пільгам з 

Колективного договору. Колективний договір є непохитним документом для 

всіх підприємств ДТЕК Енерго, тому жоден пункт з нього на жодному 

підприємстві не втрачає чинності із впровадженням «Кафетерію пільг». Таким 

чином, проект є додатковою перевагою, що не є підставою для зміни 

Колективного договору. Змінюється лише процедура фінансування певних 

переваг, які отримують працівники. Все, що отримують працівники компанії за 

допомогою пакетів «Кафетерію», є додатковими бонусами до традиційної 

зарплати, премії та пільг, передбачених Колективним договором. 

На розробку і впровадження «Кафетерію пільг» надихнули працівники 

компанії, які під час опитувань відповіли, що їм не вистачає низки пільг та 

переваг. Сере основних потреб було названо можливості відпочинку, сімейного 

дозвілля, турботи про дітей. Впровадження мотиваційної системи «Кафетерій 

пільг» надає працівникам можливість обирати саме те, що потрібно саме їм, а 

не загальний перелік пільг, деякими з яких можна жодного разу і не 

скористатись за весь час роботи на станції. 

В рамках проекту ДТЕК впроваджено такий перелік пакетів із 

«Кафетерію пільг» (табл. 1). 

Всі пакети сформовано та обрано з урахуванням потреб, зазначених 

працівниками під час опитувань. 

Рекомендована система передбачає можливість змінювати вибір пакетів 

працівниками. Перелік пакетів, доступних для працівників компанії, має 

затверджуватися щороку, наприкінці кожного календарного періоду. Для 
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кожного нового працівника, що приходить у компанію, є доступним пакет 

«Баланс», завдяки якому вони можуть займатись спортом та харчуватись у 

їдальні у два рази дешевше. При цьому в кінці року вони можуть змінити його 

за бажанням. Так само і інші працівники можуть зупинити свій вибір на більш 

необхідному пакеті. 

 

Таблиця 1 – Наповнення пакетів для вибору співробітником за системою 

«Кафетерій пільг» 

Назва пакету, пільги 
Вартість у 

балах 

«Оздоровчий» (вибір на 2 роки) 100+100 

Оздоровча путівка співробітнику або дитині співробітника або всієї сім'ї 100+100 

«Усе найкраще – дітям» 100 

Брендований ланчбокс, пляшечка для води, футболка і кепка АБО 

Брендований портфель школяра до 1 вересня з канцелярією 

30 

Річний абонемент на відвідування дітьми гуртків, секцій АБО оплата 

дитячого садка / харчування в школі 

70 

«Усе найкраще - дітям (медична страховка)» 100 

Медичне страхування дитини до 18 років 100 

«Сімейний» 100 

Оплата домашнього інтернету або кабельного телебачення підприємством 30 

Пакет «Розумний WATT» (економія оплати за комунальні послуги) 70 

«Активний» 100 

Річний абонемент в спортзал або басейн 60 

Туристична путівка на вихідні 1 раз в рік (колективна автобусна поїздка на 

море / в ліс / інші активності) 

40 

«Баланс» 100 

Річний абонемент в спортзал або басейн 60 

Знижка на кожен обід співробітника в їдальні / буфеті підприємства * 40 

* Накопичувальна тижнева система, коли співробітник може витрачати кошти на картці не 

обов'язково кожен день (в рамках фіксованого грошового ліміту). 

 

Система «Кафетерій пільг» передбачає також ряд базових пільг для всіх 

співробітників підприємства, а саме: 

- медичне страхування; 

- корпоративне навчання; 

- «підйомні» випускникам ВНЗ (2500 грн. через 3 місяців і 2500 грн. через 

6 місяців після працевлаштування). 

У разі накопичення співробітником додаткових балів за професійні 

досягнення або соціальну активність він може вибрати замість стандартного 

пакету пільгу з набору «Професіонал» (табл. 2) або придбати додаткові пільги з 

базового переліку. Для продовження користування пільгою з набору 
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«Професіонал» на наступний рік співробітник повинен набрати мінімум 15 

додаткових балів в поточному році. 

 

Таблиця 2 – Набір пільг «Професіонал» 

Пільги Вартість у балах 

Оплата навчання дітей співробітників («Трудова Династія») 115-150 

Компенсація вищої освіти для співробітника 150 

Часткова компенсація відсотків за іпотекою 170 

 

Прийняття програми пільг «Кафетерій» буде корисно будь-якій організації, 

проте чим більша компанія, тим складніше може виявитися впровадження і 

подальший адміністрування, тим більше фінансових та часових ресурсів буде 

потрібно (особливо з боку служби персоналу і бухгалтерії). Індивідуальний 

підхід є більш витратним і клопітним порівняно із стандартизованим, типовим 

підходом. Проте автоматизація процесу здатна значно знизити вартість такої 

програми.  

Ухвалюючи рішення про розробку такої програми, керівництво компанії 

має правильно розрахувати свої сили, адже надані своїм співробітникам 

обіцянки доведеться обов’язково виконувати. Мотивація – це мистецтво, і якщо 

компанія пообіцяє якусь пільгу, а потім не надасть її, вона ризикує серйозно 

демотивувати своїх працівників. В такому разі негативу і розчарувань може 

бути значно більше, ніж в компанії, яка як нічого не надавала, так і не надає, 

але й «не обманювала». 
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МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Смірнова А. 

к. е. н., доцент Ляшок Н.Ю. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

В менеджменті мотивація відіграє важливу роль, адже саме вона необхідна 

для ефективного виконання робіт, а також для спонукання менеджерів до 

досягнення цілей організації. 

https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1635
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Мотивація є однією з основних рис поведінки людини та її зусиль, які 

спрямовані на підвищення результативності та прибутковості діяльності 

підприємства. 

Розглянемо детальніше поняття «мотивація». На практиці без неї не можна 

розглядати об’єктивні передумови для підвищення ефективності виробництва. 

Так що ж являє собою мотивація? 

Мотивація – це готовність людей докласти максимальних зусиль з метою 

досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль 

задовольняти певну індивідуальну потребу [1]. 

Створивши ситуацію, в якій будуть досягатися спільні цілі підприємства 

при цьому будуть задоволені особисті потреби працівника, він буде 

зацікавленим, а отже й мотивованим. 

Тобто практичною функцією мотивації є підбор різних методів та способів 

впливу на персонал для його орієнтації на результативну діяльність з 

урахуванням потенціалу, особистого та професійного. 

Розглянемо декілька відомих теорій мотивації. 

1. Теорія А. Маслоу. 

Відповідно з теорією А. Маслоу існує п'ять груп потреб: 

- фізіологічні (їжа, вода, одяг, повітря, тепло тощо); 

- безпеки і захищеності (захист від фізичної і психологічної небезпеки); 

- соціальні (відчуття причетності до певних соціальних груп: сім'я, школа, 

трудовий колектив); 

- поваги та визнання (повага з боку оточення – керівників, підлеглих, 

самоповага); 

- самовираження (реалізація власних можливостей) [2]. 

Тобто, ця теорія ґрунтується на вивченні потреб людини, які у свою чергу 

поділяються на первинні та вторинні. До первинних (які людина передусім буде 

задовольняти)відносяться перші дві групи , а до вторинних інші три.  

За допомогою теорії Маслоу , менеджер зможе краще зрозуміти, яким 

потребам працівники віддають перевагу та якими потребами вони керуються в 

кожний конкретний момент. 

2. Теорія Ф. Герцберга [3] 

Герцберг розділив усі фактори, які впливають на діяльність людини у 

виробничих ситуаціях, на дві групи: фактори здоров’я та фактори мотивації. 

Фактори здоров'я: 

– політика організації і її реалізація адміністрацією; 

– умови праці; 

– робота з людьми, яким симпатизуєш; 

– заробітна плата; 

– мікроклімат у колективі; 

– рівень безпосереднього контролю за роботою; 

– робота без значної напруги і стресів; 

– зручний розпорядок. 

Фактори мотивації: 
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– гарний заробіток; 

– оплата праці, що безпосередньо пов'язана з досягнутими результатами;  

– кар'єра, просування по службі; 

– визнання й похвала за результатами роботи; 

– ступінь делегування повноважень і відповідальності (якнайвище); 

– можливості творчого й професійного зростання. 

Перші фактори насамперед пов’язані з оточенням, у якому здійснюється 

робота, а також з внутрішніми проблемами особистості. Другі фактори 

пов’язані з характером та змістом роботи. 

Тобто в цій теорії можна побачити вплив матеріальних та нематеріальних 

чинників на мотивацію людини. 

Отже, можна зробити висновок, що мотивація відіграє важливу роль у 

трудовій діяльності людини. Вона істотно підвищує продуктивність праці, що 

спричиняє збільшення прибутку. Мотивація є основою поведінки людини та її 

зусиль, які спрямовані на підвищення результативності діяльності 

підприємства. 
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СКЛАДОВІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Функціонування промислових підприємств в сучасних умовах потребує 

рішення складних, багаторівневих проблем з метою забезпечення певного рівня 

конкурентоспроможності, підвищення обсягів продажу товарів та послуг і 

збільшення ефективності виробництва. Вирішення всіх цих проблем в 

сукупності можливо за умови використання логістичного підходу у 

функціонуванні та управлінні, при цьому формуються можливості для 

забезпечення розвитку підприємства. 

Адаптована до логістики теорія менеджменту дозволяє в загальному сенсі 

визначити логістичне управління як науку що в реальних умовах 

функціонування підприємств здійснює функції планування, керування і 

https://pidruchniki.com/14051003/menedzhment/motivatsiya
https://pidruchniki.com/14190703/menedzhment/teoriyi_motivatsiyi
https://pidruchniki.com/75146/menedzhment/teoriya_frederika_gertsberga
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контролю різноманітних потокових процесів задля якісного задоволення потреб 

споживачів в певних обґрунтованих межах, які встановлює логістична система. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та практичним 

аспектам питань, що досліджуються, присвячено наукові праці багатьох 

провідних вчених, а саме: Є. Крикавський, Р. Ларіна, М. Окландер, 

В. ̊Омельченко, Дж. Р. Сток, Л. Фролова, Д. Уотерс, та інші. Проте аналіз 

наукової літератури з проблематики дослідження показує, що не вирішеними 

лишаються певні теоретичні і прикладні проблеми. Уявляється доцільним 

проаналізувати застосування інструментарію логістичного менеджменту з 

урахуванням специфіки галузі, а саме електроенергетики. 

Метою статті є дослідження складових логістичного менеджменту як 

специфічного виду управлінської діяльності з урахуванням особливостей 

функціонування підприємств електроенергетичної галузі. 

Фундаментальне дослідження сутності та особливостей логістичного 

підходу було визначено науковцями [1, с. 35-36], які визначили концептуальну 

ідею застосування логістичного підходу як досягнення результату з 

найменшими можливими в даних умовах витратами, максимальній 

пристосованості підприємства до мінливих ринкових умов, розширенні 

ринкового сегменту й отриманні конкурентних переваг. Сьогодні розвиток як 

критерій виступає важливою передумовою ефективності функціонування 

підприємств, суттєвою перевагою у конкурентній боротьбі і запорукою успіху, 

а ринкове середовище його функціонування є відображенням стану та динаміки 

економічних та соціальних процесів. 

В джерелах [2; 3] автори на основі докладного аналізу змісту дефініції 

«логістична діяльність» сформували та систематизували визначення, мету, 

завдання, спрямованість, суб’єкти й об’єкти, критерії ефективності,  а також 

види логістичної діяльності, а також відзначили відсутність єдиного підходу до 

визначення досліджуваного поняття серед відомих науковців у галузі логістики, 

що підтверджується наявністю його альтернативних дефініцій: логістична 

функція, логістична система, логістичний процес тощо. 

Більш охоплюючи всі логістичні активності категорію «логістична 

система» доцільно проаналізувати на основі визначення певних термінів: 

логістичний потік – логістична операція – логістична функція – логістичний 

процес – логістична ланка [4, с. 151]. 

Логістичний потік – потік, що має відношення до логістичних процесів на 

підприємстві, тобто циркулює в його логістичній системі; потік, над яким 

виконуються логістичні операції або логістичні функції з метою управління 

ним та оптимізації логістичної діяльності підприємства [5, с. 184]. 

Логістична операція – елементарна логістична активність – дія, що не 

підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленого завдання дослідження 

або менеджменту, пов’язаного з виникненням, перетворенням або поглинанням 

матеріального і супутніх йому потоків (інформаційних, фінансових, сервісних) 

[5, с. 46]. 
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Логістична функція – згрупована сукупність логістичних операцій у 

системі логістичного управління підприємством, призначенням якої є 

реалізація поставлених логістичних завдань в логістичному процесі з метою 

підвищення рівня управління логістичною системою підприємства [4, с. 188]. 

Логістичний процес (бізнес-процес) – взаємопов’язана сукупність операцій 

і функцій, що переводять ресурси компанії в результат діяльності, який 

задається логістичною стратегією фірми [5, с. 48]. 

Логістична ланка – забезпечує протікання потокових процесів в 

організованій сукупності підсистем логістичної системи [7, с. 96]. 

Поняття «логістична система» реалізує в логістичному менеджменті 

системний підхід та формується на основі загального визначення системи. 

На основі аналізу трактувань різними авторами дефініції «логістична 

система» формується підсумкове визначення: логістична система – адаптивна 

система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції, 

складається з декількох підсистем і має розвинені зв'язки із зовнішнім 

середовищем. 

Науковцями виділяються два основних підходи до управління потоковими 

процесами в логістиці: «штовхаючий» та «тягнучий», які в свою чергу містять в 

собі певні моделі логістичних систем (рис. 1). 

В умовах сучасного розвитку економіки доцільно окреслити складові 

інструментарію логістичного менеджменту, завданням якого буде управління 

логістичними потоками підприємства в межах логістичного ланцюга 

«постачання – виробництво – складування – збут». Проблематику дефініцій 

сучасного логістичного менеджменту у сучасній науковій літературі подано 

достатньо широко, проте існують певні розбіжності серед фахівців стосовно 

категорійного апарату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Існуючі моделі логістичних систем за функціональною 

технологією [7] 
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Проаналізовані визначення логістичного менеджменту підприємства 

достатньо точно описують процес управління логістичними системами, проте 

виникає доцільність їх конкретизації, а саме: 

- об’єктом логістичного менеджменту виступає  логістичний потік, під 

яким розуміється сукупність потокових процесів в межах логістичного 

ланцюга; 

- логістичний менеджмент спрямований на забезпечення стійкого 

економічного зростання підприємства в цілому, не обмежуючись реалізацією 

тільки логістичних цілей;  

- в результаті здійснення логістичного менеджменту на підприємстві 

повинно бути досягнення оптимізації логістичних витрат підприємства (в 

вимірниках фінанси – час) шляхом оптимізації різних потоків. 

В якості резюме пропонується під логістичним менеджментом розуміти 

сукупність управлінських функцій, методів та форм управління підприємством, 

реалізація яких спрямована на оптимізацію  різноманітних потокових процесів 

в межах логістичного ланцюга «постачання – виробництво – складування – 

збут» з метою забезпечення стійкого економічного зростання підприємства. 

В основі застосування логістичних підходів в управлінні розвитком 

енергосистем повинен лежати комплекс спеціальних принципів, методів та 

інструментів енергетичної логістики (табл. 1). 

Застосування логістичних методів в управлінні розвитком 

енергопідприємства дозволить: знизити запаси енергетичних ресурсів, що 

очікують використання в процесі виробництва або кінцевого споживання 

енергії; зменшити вартість транспортування різних видів енергії; забезпечити 

якість, безпеку, надійність та узгодженість у постачанні енергетичних ресурсів; 

швидко реагувати на потреби споживачів. 

 

Таблиця 1 – Принципи логістичного управління енергопідприємством [8] 

Принцип Зміст та сутність 

Надійність  Будь-яке управлінське рішення повинно забезпечувати ефективне 

функціонування енергопідприємства 

Адаптивність Ухвалення управлінських рішень здійснюється із можливістю 

подальшої адаптації до мінливих умова зовнішнього і 

внутрішнього середовища 

Системність Управлінські рішення приймаються з метою впливу не тільки на 

енергетичні потоки, але й на інформаційні, фінансові та 

матеріальні (ресурсні) потоки системи 

Мінімізація 

інформаційних 

потоків 

Суб’єкти управління системою повинні бути повністю 

забезпечені інформацією у мінімальному необхідному обсязі для 

вирішення поставлених завдань 

Фінансове 

забезпечення 

Ухвалення будь-якого управлінського рішення повинно мати 

належне фінансове забезпечення  

Синхронізація 

управлінських 

впливів 

Управлінські рішення приймаються з урахуванням того, що їх 

вплив на різні складові енергетичної системи може мати 

одночасні наслідки 
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Виконане дослідження понятійного апарату логістичного менеджменту та 

зв’язку окремих його складових на основі аналізу ряду наукових праць 

дозволили виробити пропозиції щодо адаптації інструментарію логістичного 

менеджменту до специфіки енергопідприємства. 
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Актуальність теми роботи полягає в тому, що в умовах сьогодення 

вводяться нові форми і методи управління, організаційні структури, що 

спрямовані на стимулювання підприємливості і розвиток ринкових відносин 

підприємств - часто є недостатньо ефективними і не досягають поставлених 

цілей. Однією з основних причин цього є слабка забезпеченість проваджуваних 

реформ необхідними кадрами. Вирішенню цієї проблеми має допомогти чітко 

розроблена кадрова політика. Для ефективного розвитку підприємства, однією з 

важливих задач, є формування кваліфікованого і працездатного кадрового 

складу. В даний час у виробничій діяльності систематично виникають 

нестандартні ситуації, які вимагають від працівників неформального підходу 

для їх вирішення. Тому для керівника важливою умовою стабільного розвитку 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=563
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підприємства є формування кваліфікованої і відповідальної команди 

співробітників. Формування цілеспрямованої кваліфікованої команди, а також 

ефективне управління нею є одним з основних факторів підприємницького 

успіху [1, с.468]. 

Кадрова політика [2, с.688], вважається основоположною і дуже важливою 

складовою корпоративної культури всіх сучасних підприємств незалежно від їх 

форми власності. Від ефективної її побудови та ефективного застосування 

залежить процвітання підприємства. 

Кадровою політикою називають сукупність ідей і завдань, застосовних 

щодо персоналу певного підприємства. Мета такого управління полягає в 

приведенні мотивів і цінностей кожного робітника у відповідності зі стратегією 

підприємства. тобто, такий управлінський апарат спрямований на 

вдосконалення корисної віддачі від роботи кадрів. 

Формування кадрової політики є складним, суперечливим, багатогранним 

процесом [3], в основі якого – здійснення науково-дослідної; організаційно-

управлінської і нормативної діяльності. 

ТОВ «Технікс» – це підприємство, яке володіє ТМ «Технікс» і здійснює 

продаж побутової техніки. «Технікс» є одним з основних гравців на ринку 

електроніки і побутової техніки. 

ТОВ «Технікс» є рентабельним, платоспроможним та ліквідним 

підприємством, яке має позитивне сальдо платіжного балансу [4]. Під час їх 

аналізу фінансово-економічних показників було виявлено, що вони зменшились 

після 2016 р., але наразі (2019 р.) вони мають зростаючий характер. 

Аналіз показав, що найбільш проблемними на ТОВ «Технікс» є система 

мотивації та навчання персоналу, саме їх необхідно вдосконалювати. 

Стимулювання торгівлі шляхом заохочення торгово-обслуговуючого персоналу 

- необхідна частина функціонування підприємства і один з двигунів, які 

змушують персонал працювати ефективніше. Вибір правильної системи 

мотивації персоналу прямо пропорційний до його успіху і фінансово-

економічних показників його діяльності [5], а відповідно чим кращі показники, 

тим більший прибуток отримає підприємство. 

Отже, загальна стратегія розвитку підприємства і динаміка економічних 

показників його діяльності відображають орієнтованість підприємства на: 

розширення мережі, підвищення своїх показників, вдосконалення процесу 

продажів, а саме етапу спілкування між продавцем і клієнтом. 

Саме тому кадрова стратегія ТОВ «Технікс»має бути також направлена на 

вдосконалення системи навчання працівників та на покращення системи 

мотивації, оскільки це допоможе підвищити продуктивність праці персоналу, а 

відповідно і збільшити прибуток. 
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Безумовно, будь-яке українське підприємство, організація, установа прагне 

розвитку та достатнього рівня конкурентоспроможності на ринку. Але для 

цього їм треба зменшувати ризики невдач у діяльності. Тому всі вони дуже 

уважно ставляться до своєї безпеки та велику увагу приділяють саме 

економічній безпеці, бо вона впливає майже на всі сфери діяльності. 

Щодо фінансової безпеки підприємства, у більшості випадків розуміється 

фінансово-економічний стан, який має на меті захистити підприємство від 

негативних проявів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також створити 

фінансові й економічні умови, які потрібні для ефективної діяльності та 

прогресивного розвитку підприємства [1; 2].  

Існують певні фактори фінансової безпеки підприємства: 

- рівень фінансових ресурсів, якими воно забезпечене; 

- рівень стабільного і стійкого стану фінансів; 

- баланс між фінансовими потоками та розрахунковими відносинами; 

- ступінь контролю за внутрішнім і зовнішнім середовищем. 

Рівень безпеки фінансів підприємства залежить від професіоналізму та 

ефективності діяльності керівництва або менеджерів уникати, або справлятися з 

загрозами внутрішнього та зовнішнього середовища. Найбільш суттєві з них 

представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Загрози внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства 

Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

- недоліки та помилки у сфері 

управління підприємства, а саме 

фінансовими ресурсами; 

- неправильний вибір стратегії 

менеджером або керівництвом та 

бухгалтерські помилки. 

- борги підприємства із-за партнерів;          

- фінансові зобов’язання; ринки капіталу, які не 

досягають певного рівня та нерозвиненість 

інфраструктури;                   

 - недоліки у системі захисту прав інвесторів;  

- кризи грошової і фінансово-кредитної систем;  

- нестабільність економіки. 
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Щодо банківських установ, то вони також мають певні методи для захисту 

своєї діяльності. Фінансова безпека банку забезпечується правильним 

фінансовим менеджментом. Основною відмінністю від підприємств є те, що 

банки є фінансово-кредитними установами, які спрямовують свою діяльність на 

фінансові ринки. Саме кредитні операції є основною діяльністю, й фінансово-

кредитна установа повинна мати свої розвинені антикризові методи. 

Операція надання кредиту позичальнику є в кожній кредитно-фінансовій 

установі. Ця операція є вигідною для обох сторін. Банк отримує прибуток у 

вигляді відсотків при найменших ризиках, які встановлені за договором, а 

клієнт отримує одразу ту суму грошей, яка необхідна для виконання його цілей. 

Щоб забезпечити належний рівень своєї фінансової безпеки, банківська 

установа повинна бути впевненою, що позичальник поверне позику. Для цього 

банк проводить оцінку кредитоспроможності позичальника, тобто аналізує 

відповідні данні клієнта, для формування висновків, чи є клієнт 

платоспроможним, а отже надавати кредит чи ні. При цьому для банку 

важливо, щоб клієнт був не тільки платоспроможний, а саме 

кредитоспроможний (див. табл. 2). Бо позичальник повинен погасити позику 

тільки грошовими коштами. 

Розглянемо це питання більш детально. Позичальник – це юридична особа, 

яку перевіряють, як вона справляється з господарською діяльністю, чи 

раціонально розпоряджається власними та позиковими коштами, скільки має 

ліквідних активів на момент аналізу, яка має репутацію у сфері фінансів сам 

позичальник та його контрагенти. Зазначимо, що клієнтом банку може бути 

будь-яка юридична особа, у тому числі підприємство чи інший банк. 

 

Таблиця 2 – Відмінності понять «кредитоспроможність» і «платоспроможність» 

Кредитоспроможність Платоспроможність 

Поняття вужче, порівняно з поняттям 

«платоспроможність» 

Містить у собі поняття 

«кредитоспроможність» 

Прогнозує платоспроможність підприємства 

на строк кредиту 

Фіксує неплатежі за попередній або на 

певну дату 

Характеризує можливість погашення частини 

загального боргу, а саме – кредитної 

заборгованості 

Характеризує здатність і можливість 

погасити всі види заборгованості 

Джерела погашення: виручка від реалізації 

продукції, виручка від реалізації майна, що 

забезпечує кредит, гарантія іншого банку або 

підприємства, страхове відшкодування  

Джерела погашення: виручка від реалізації 

продукції, виручка від реалізації майна 

підприємства 

* Складено на основі [3] 

 

Коли кредитор, а це фінансово-банківська установа згодні надати кредит, 

то це означає, що вони довіряють позичальнику, впевнені, що той виконає всі 

умови, які прописані у договорі. 

Банк проводить  оцінку позичальника за такими факторами [4]: 

- стан і динаміка роботи клієнта за минулий період діяльності; 
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- стан позичальника на даний момент і його перспективи; 

- прогноз стану клієнта у майбутньому періоді. 

Але ще потрібно враховувати його моральні якості та зважати на 

суб’єктивні показники: 

- як позичальник справляється з навичками управління; 

- яка у клієнта позиція на ринку і чи змінюється вона при впливі таких 

факторів, як зміни в економічній сфері та галузі; 

- чи були в минулому проблеми з погашенням позики; 

- професійні навички у керівництва; 

- склад засновників. 

Стосовно підходів до детальної оцінки кредитоспроможності 

позичальника, зазначимо, що кожна фінансово-кредитна установа має право та 

застосовує свою методику аналізу. Але обов’язковою умовою при цьому є 

виконання рекомендацій, наданих Національним Банком України (НБУ). 

Банківські установи мають право покращувати методику для більш точного 

аналізу характеристик клієнта, але адекватність оцінки не повинна бути 

порушена. 

Незважаючи на різноманіття відповідних методик в банках України та 

інших країн, що вирізняються підходами, всі методики можна умовно 

розподілити на 2 групи: 

- класифікаційні (статистичні) методи оцінки; 

- комплексний аналіз кредитоспроможності. 

Коли банківська установа надала оцінку позичальника щодо 

кредитоспроможності й зробила висновок, що готова надати кредит, то їх 

відносини офіціально затверджуються. Підписуються кредитні договори у 

письмовій формі, які координують взаємовідносини між ними. У цих договорах 

представлені всі аспекти надання кредиту, та його повернення. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Хоменко М. 

к. е. н., доцент Мирошниченко Г.Б. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

У сучасних умовах існування ринкової економіки усі підприємства 

прагнуть до стабільного функціонування, ведення беззбиткової діяльності та 

максимізації прибутку. Для досягнення цієї мети повинна бути сформована 

чітка та ефективна політика управління активами, адже саме її впровадження 

забезпечує фінансову стійкість та високу платоспроможність підприємства. 

Оскільки процес управління активами на підприємстві досить складний, то 

пошук шляхів підвищення його ефективності є надзвичайно актуальною 

проблемою. 

Метою цієї статті є визначення ролі та місця активів у системі фінансів 

підприємства та пошук ефективних шляхів удосконалення управління ними. 

Питанням управління активами підприємства займалися відомі українські 

та закордонні економісти. Так, наприклад, І.О. Бланк розробив основні підходи 

до управління обіговими коштами та їх елементами [1], а Г.В. Савицька 

запропонувала систему показників, що необхідні для дослідження ефективності 

використання оборотних активів, та визначила чинники, що здійснюють на них 

найбільший вплив [2]. Також цією проблемою займалися В.Ф. Палій, 

О.В. ̊Соловйова, В.В. Ковальов, О.М. Сорокіна, В.О. Шевчук, С.Л. Береза, 

М.В. К̊ужельний, А.А. Пилипенко та інші. 

Однак, через постійну зміну умов функціонування сучасних підприємств 

шляхи підвищення ефективності управління активами потребують подальшої 

розробки та застосування у практичній діяльності. 

З метою здійснення своєї господарської діяльності кожне підприємство 

повинно мати майно, яке належить йому на правах власності чи володіння. Усе 

майно, яке належить підприємству і яке відображено в його балансі, 

називається його активами. 

Активи – це економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових 

цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання 

прибутку [3]. Усі активи підприємства можна поділити на дві великі групи: 

оборотні та необоротні. Саме така кваліфікація допомагає визначити основні 

задачі управління певною категорією активів. 

Управління активами – це система принципів та методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних із оптимальним їх формуванням з 

різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного їх використання в 

різних видах господарської діяльності підприємства [4]. 
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Серед основних задач управління оборотними активами можна виділити 

наступні: 

1. Зaбезпечення безперервності процесу виробництва. 

2. Прискорення оборотності оборотних aктивів. 

3. Підвищення рентабельності оборотних aктивів. 

4. Мінімізація ризиків та витрат, пов’язаних з формуванням і 

використанням оборотних активів. 

Необоротні активи потребують постійного управління, яке  повинно 

здійснюватися у різноманітних формах та різних функціональних підрозділах 

підприємства. 

Механізм управління активами передбачає: 

- чітку постановку цілей та завдань управління активами, контроль за їх 

дотриманням у плановому періоді; 

- розроблення, аналіз та впровадження напрямків оптимізації процесу 

управління активами; 

- розроблення методики оперативного управління високоліквідними 

оборотними активами; 

- використання у процесі управління активами економічних методів і 

моделей, особливо під час їх аналізу і планування [5]. 

У сучасних умовах підприємствам потрібно проводити більш ефективну 

політику з управління активами. Існує декілька методів, які допоможуть 

підвищити ефективність управління необоротними активами. 

По-перше, покращити технічний стан основних засобів шляхом введення в 

експлуатацію нового обладнання, проведення реконструкції та модернізації 

застарілого устаткування. 

По-друге, обрати альтернативні джерела фінансування основних засобів, 

що найбільш вигідні для підприємства. 

По-третє, придбати основні засоби за схемою фінансового лізингу, що має 

переваги у порівнянні з кредитом банку. 

Прискорення оборотності оборотних коштів досягається різними заходами. 

Так, наприклад, на стадії незавершеного виробництва слід звернутися до таких 

заходів: 

-    впровадження прогресивної техніки і технології; 

- удосконалення форм організації промислового виробництва, 

застосування більш дешевих конструктивних матеріалів; 

- збільшення питомої ваги продукції, яка користується підвищеним 

попитом. 

Для прискорення періоду оборотності дебіторської заборгованості можна 

використати наступні методи: 

- надання знижок покупцям за скорочення термінів погашення їх 

заборгованості, що буде спонукати їх оплачувати рахунки до встановленого 

терміну оплати; 

-   введення штрафних санкцій за прострочений платіж; 

-   відпуск товарів покупцям на умовах попередньої передоплати. 
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Отже, основними шляхами прискорення оборотності оборотних активів та 

ефективного управління ними є: 

-  скорочення тривалості операційного циклу за допомогою підвищення 

продуктивності праці, використання сучасних технологій, а також більш 

ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів; 

- покращення організації матеріально-технічного постачання з метою 

безперебійного забезпечення діяльності необхідними матеріальними 

ресурсами; 

-  скорочення часу знаходження коштів у дебіторській заборгованості; 

- покращення рівня маркетингових досліджень, що спрямовані на 

прискорення просування готової продукції (товарів, робіт, послуг). 

- розробку і впровадження сучасних методик керування оборотними 

коштами. 

Таким чином, можна зробити висновок, що управління активами відіграє 

важливу роль у діяльності підприємства, адже від прийняття ефективних 

управлінських рішень залежить його конкурентоспроможність та подальша 

діяльність. Зважаючи на те, що економіка постійно розвивається, 

підприємствам необхідно також вносити певні зміни у свою діяльність, аби 

вона була корисною для суспільства, задовольняла потреби споживачів тих 

товарів чи послуг, що пропонує підприємство, та приносила максимально 

можливий прибуток. 
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Як показує досвід, на відміну від класичних методів, які включають 

новації в одній-двох сферах економічного механізму підприємства, 
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впровадження на підприємстві нової бізнес-моделі дозволяє вносити суттєві 

зміни в більшість елементів, включаючи вибір цільових потреб потенційних 

споживачів, механізм управління прибутком та спосіб їх поєднання. 

На підтвердження, аналіз бази даних, створеної на основі проведених на 

регулярній основі міжнародною консалтинговою компанією BCG (з діловим 

журналом Business Week) рейтингових оглядів найбільш інноваційних 

підприємств року, встановив, що підприємства, які здійснюють впровадження 

інноваційних бізнес-моделей, продемонстрували вищі показники прибутковості 

у порівнянні з конкурентами по рейтингу, які здійснюють обмеження 

інноваційної активності, проводячи лише впровадження нових продуктів чи 

технологій. 

Також, узагальнена ідеологія бізнес-моделювання, зорієнтованого на 

зростання і розвиток організації на основі інновацій, з обов’язковим 

поєднанням з методикою стратегічного та фінансового аналізу, дають змогу 

виявити проблеми організації й оцінити ефективність різноманітних бізнес-

моделей та виробити практичні рекомендації для її підвищення. 

Дані здійсненого аналізу дозволяють з позицій узагальненого підходу 

бізнес-процес розглядати як відповідну кількість внутрішніх операцій (видів 

діяльності), що постійно повторюються в часі, споживають різні ресурси та 

розпочинаються з одного або більше входів, а на виході закінчуються 

створенням продукції/послуги, необхідної клієнту. 

Водночас, проведене дослідження дало можливість встановити, що бізнес-

модель (БМ) дозволяє повно описувати логіку й методи ведення бізнесу, та 

одночасно включає організаційно-функціональну й технологічну структуру, 

взаємодію зі споживачами та постачальниками, фінансову ефективність, рух 

коштів та ін. Розробка БМ має на меті не просто здійснити опис бізнесу, а 

зробити ідентифікацію та аналіз усіх бізнес-процесів, їх оптимізацію й розвиток 

враховуючи усі взаємозв’язки. 

В такому разі доречно погодитися з визначенням А. Сливотськи, що 

модель бізнесу – це те, як підприємство вибирає споживача, формулює й 

розмежовує свої пропозиції, розподіляє ресурси, визначає, які завдання вона 

зможе виконати своїми силами, а для яких потрібно залучати сторонніх 

фахівців, як вона виходить на ринок, створює цінність для споживача й 

одержує від цього прибуток [1, с. 6]. 

Слід відмітити, що побудова системи управління насамперед спрямована 

на безперервне поліпшення результатів функціонування підприємства для 

основних клієнтів та стейкхолдерів підприємства. 

Кожне підприємство в бізнесі дотримується певної бізнес-моделі, яка може 

сформуватися стихійно чи бути результатом свідомого, зваженого вибору 

керівництва підприємства. Практикою доведено, що саме вибір бізнес-моделі 

відіграє ключову роль у розвитку підприємства.  

Концепція бізнес-моделювання як складова стратегічного управління 

з’явилася наприкінці минулого століття й перебуває у стадії формування, чим 
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пояснюється широкий спектр підходів щодо її сутності, принципів і методів 

побудови. 

Проводячи аналіз ідеї стосовно змістового наповнення бізнес-моделі 

підприємства, буде доцільним визначити такі напрямки, в яких науковці та 

практики ведуть активний пошук принципів формування бізнес-моделі 

підприємства. В межах першого напрямку бізнес-модель розглядається як 

формалізація способів створення, продажу і постачання цінності для клієнтів, 

фактично «описує принцип роботи підприємства» [2]. 

Встановлено, що даний підхід розглядає бізнес-модель «як сукупність 

елементів, що характеризують принципову, відмінну від конкурентів логіку 

його функціонування на основі використання ключових компетенцій для 

максимально ефективного розподілу стратегічних ресурсів у системі бізнес-

процесів з метою створення продукту (послуги), що відповідає пріоритетам 

споживачів» [3]. 

До другого напрямку досліджень слід віднести ті, що визначають бізнес-

модель підприємства як сполучення набору параметрів, що описують 

принципову схему побудови бізнесу.  

У працях, присвячених такому опису бізнес-моделей, як правило, 

визначають її складові: продуктовий портфель, політика ціноутворення, 

цінність для споживача, сегменти споживачів, джерела доходів, взаємопов’язані 

види діяльності підприємства, принцип їх здійснення та механізм утримання 

сталого розвитку [4]. Відповідно до цього, в результаті розроблення бізнес-

моделі має з’явитися чіткий ланцюжок між стратегічною ідеєю й економічними 

результатами функціонування підприємства. 

Основні теоретико-методичні підходи до розробки бізнес-моделі сучасної 

підприємницької структури в сучасній літературі виділяють компонентний, 

компетентнісний, функціональний, ресурсно-факторний, інституційний, 

маркетинговий, процесний, комунікаційний. 

Концептуальні бізнес-моделі суб’єктів підприємництва збудовані на 

фундаменті, що описує пріоритети цих суб’єктів у створенні унікальних 

конкурентних переваг та ключових факторах успіху бізнесу. Специфіка бізнес-

моделей визначена вибором підприємцем або власником бізнесу певних 

елементів (компонентів, компетенцій, функцій, ресурсів, факторів, інститутів, 

цінностей, процесів, потоків та ін.), а також їх комбінацією.  

Узагальнивши вище сказане, розглянемо основні фактори побудови 

конкурентної інноваційної бізнес-моделі, зображені на рис. 1 [5]. 

Попри чисельні дослідження та оприлюднений практичний досвід, 

підприємству в разі необхідності моделювання бізнесу і формування власної 

системи бізнес-процесів потрібно з’ясувати: 

які бізнес-процеси відображають сутність їхньої діяльності і створюють 

ключові цінності для клієнтів; 

за яким критерієм слід розподілити бізнес-процеси на основні та 

допоміжні; до якого рівня необхідно формалізувати бізнес-процеси 

підприємства; 
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якою є оптимальна кількість процесів на кожному рівні тощо. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні фактори побудови конкурентної інноваційної бізнес-

моделі підприємства 

 

Вважаємо, що безперечним є факт абсолютної унікальності моделювання 

бізнес-процесів для кожної організації, в якій виявляються не тільки 

особливості сфери діяльності, принципів введення бізнесу, цінностей, що їх 

поділяють у підприємства власники, керівники і співробітники, а й суб’єктивні 

погляди менеджменту на логіку і принципи організації діяльності. 

Наведемо кілька правил побудови системи бізнес-процесів підприємства, 

яких пропонують дотримуватися відомі консультанти з процесного управління: 

основних процесів має бути не більше 7±2, а допоміжних 5±2. Ця кількість 

пояснюється тим, що вищий керівник не в змозі ефективно керувати та 

сприймати інформацію від великої кількості джерел; 

при виокремленні процесів необхідно призначати осіб (власників бізнес-

процесів), що відповідатимуть за їх результати. Кожен бізнес-процес повинен 

мати лише одного власника, єдиного відповідального за його здійснення та 

результати; 

власник процесу повинен мати можливість впливати на процес, йому треба 

виділити всі необхідні ресурси і повноваження; показники ефективності бізнес-

процесу мають адекватно відображати перебіг бізнес-процесу; 

Фактори побудови конкурентної інноваційної бізнес-моделі 

підприємства 

Виділення найбільш доцільних для розвитку сегментів ринку та приділення 

особливої уваги певному ринковому сегменту в рамках даної галузі на рівні 

підприємства 

Чітке визначення етапу життєвого циклу підприємства та конкретних видів 

продукції, що воно виробляє (формування, зростання, зрілість або занепад) 

Прагнення досягти конкурентної переваги за допомогою чітко визначених 

важелів (зниження собівартості, збільшення цінності і т.д.) 

Урахування відмінностей у географічному положенні цільових ринків та 

особливостей цільових груп споживачів 
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система показників, за допомогою якої оцінюватиметься ефективність 

бізнес-процесу, має будуватися за ознакою адекватності показників процесу, 

повноти їх набору, оптимальної кількості за витратами праці та часу; 

управління організацією на основі бізнес-процесів вимагає нового 

управлінського мислення і, можливо, нового покоління менеджерів. Концепція 

управління на основі бізнес-процесів не піддається повній формалізації й 

регламентації на відміну від принципів раціональної бюрократії. 

Таким чином, інноваційна бізнес-модель як інструмент менеджменту дає 

змогу визначити генеральний напрям розвитку підприємства, розробити 

стратегічний план, спроектувати і реалізувати нову технологію ведення бізнесу, 

яка буде відповідати вимогам ринку і принесе найбільшу цінність зацікавленим 

сторонам. 
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Нестабільність зовнішнього середовища, в якому компанії змушені 

працювати за умов ринкової економіки, змінює організаційні і технічні умови 

виробництва в самій компанії – середовищі, з яким співробітник знаходиться в 

безпосередньому контакті. Це, звичайно, впливає на вимоги до якості робочої 

сили. Гнучкість співробітника починає відігравати важливу роль, як і здатність 

до багатофункціональної праці. Гнучкість характеризує здатність працівника 

швидко адаптуватися до мінливих умов виробництва і здатність виконувати 

роботу, пов’язану не тільки з його основним заняттям, а й з іншими професіями 
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та функціями, підвищує його адаптаційні можливості, стає невід’ємною 

частиною кваліфікації і важливою конкурентною перевагою. 

Проте, слід мати на увазі, що прагнення розвивати здатність робочої сили 

до багатофункціональної діяльності є не самоціллю, а засобом досягнення 

економічних, організаційних і соціально-психологічних цілей, спрямованих на 

більш високі результати колективної праці. 

Реалізація таких базових характеристик системи, як наявність відносин, 

взаємодія її компонентів для досягнення високого рівня співпраці в сфері 

зайнятості, може бути досягнута або шляхом суворого регулювання кожного 

високоспеціалізованого працівника, або шляхом розширення 

багатофункціональності працівника і організаційної форми, такий як взаємне 

співробітництво, допомога, і замінність працівників в колективній (командній) 

формі організації та оплати праці. Такий підхід до досягнення високого рівня 

спільної роботи найбільш прийнятний для виробничої системи, яка працює в 

нестабільному зовнішньому середовищі, і для окремих структурних елементів 

системи – з нестабільним внутрішнім системним середовищем. 

Аналіз наукових праць з даного питання свідчать про те, що численні 

публікації присвячено питанням суміщення професій і функцій, а саме: 

K.M. Варшавський, В.Г. Городецький, A.M. Добрусіна, Н.Є. Колесніков, 

О.В. Маслов, В.П. Радукін і ін. Великий інтерес представляють роботи 

зарубіжних авторів, таких як: Мілан Желени, Дана Рахбах-Даніельс, Торрінггон 

Дерек, Алан Артура, Майкл Армстронг, в яких відображені результати 

дослідження нових концепцій організації праці і виробництва. 

У зв’язку з цим мета роботи полягає у дослідженні особливостей 

багатофункціонального розвитку працівників виробничого підприємства. 

Виробничий колектив може бути представлений у вигляді складної 

соціально-економічної системи. Відомо, що приналежність до будь-якої 

системи є структурою, яка відображає всі відносини, які склалися між її 

окремими частинами. Працівник, який виступає в якості структурного елементу 

виробничої системи, виконує функцію взаємин і відносин з іншими 

елементами. 

Цілісність виробничого організму полягає в особливостях поєднання 

структури і функції. Функція завжди виникає як вираз певної «гармонії» між 

цілісним утворенням і зовнішнім середовищем. 

Цілісне утворення може вижити, якщо цьому сприяє внутрішнє 

середовище цілого, взаємодія його компонентів. 

Можливий і інший шлях – шляхом розширення багатофункціональності 

працівника і використання такої організаційної форми її вираження, як 

взаємодопомога і взаємозамінність працівників, зміна місця в колективній 

формі організації і оплата праці. Цей тип внутрішніх функціональних відносин, 

заснованих на багатофункціональній активності, найбільш прийнятний для 

виробничої системи, що працює в нестабільній зовнішньому середовищі, і для 

окремих структурних елементів – з нестабільним внутрішньою середовищем 

самої системи. 
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На наш погляд, багатофункціональність працівника, який виконує роботу, 

пов’язану з іншими професіями, – це ефективний спосіб підвищення 

продуктивності праці. 

Багатофункціональністю є також: 

- засоби досягнення і підтримки вищого рівня пристосованості 

співробітника до умов, встановлених керівництвом; 

- конкурентоспроможність працівника в сфері зайнятості населення в 

умовах мінливих потреб ринку праці; 

- готовність працівника, як наслідок мотивації, відгукнутися своєю 

відповідною поведінкою в силу обставин організаційно-економічного 

характеру, що виникли, на потребу стати професійно мобільним. 

Більш повну картину про характер змін в результаті використання моделі 

багатофункціональності можна отримати за допомогою аналізу показників 

використання потенціалу персоналу в процесі внутрішньо групової кооперації. 

До показників, що характеризують змістовну сторону 

багатофункціональності, належать: 

- ступінь однорідності (різнорідності) основних і додатково освоєних 

професій; 

- характеристика виконуваних працівниками функцій стосовно різних 

видів взаємодії (взаємозв’язків); 

- характеристика функцій управління і їх частка у фонді часу (як показник 

автономності функціонування при груповій роботі). 

До показників, що характеризують кількісну сторону розвиненості 

багатофункціональності, відносяться: 

- широта професійної підготовки (кількість додаткових професій 

(спеціальностей) в середньому на одного працівника); 

-  чисельність працівників, що освоїли конкретну професію в порівнянні з 

чисельністю робочих, які оформлені офіційно за цією професією (як показник 

можливого розширення «фронту робіт»); 

- частка професій, реально затребуваних в процесі виробництва, в 

загальній чисельності додаткових професій (як показник обґрунтованості 

обраної широти професійної підготовки робочих). 

До показників, що характеризують якісну сторону розвиненості 

багатофункціональності, відносяться: 

- глибина багатофункціонально орієнтованої діяльності (за рівнем 

складності освоєних робіт за додатковими професіями); 

- ступінь використання робочого за основною професією (як 

співвідношення обсягів виконаних робочим робіт за додатковими професіями і 

основної професії); 

- коефіцієнт використання кваліфікаційного потенціалу робочого (як 

співвідношення офіційно присвоєного розряду і середнього розряду за 

сукупністю виконаних працівником робіт за додатковими професіями); 
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-  коефіцієнт фактичної професійної гнучкості працівників виробничого 

колективу (бригади), як характеристика масштабу внутрішньогрупової 

професійної мобільності; 

-  частка часу, зайнятого виконанням робіт більш низького розряду, в 

загальному обсязі відпрацьованого робітником часу; 

-  рівень «полікваліфікації» працівника (індивідуальний і середній по 

виробничому колективу); 

-   частка робітників, що освоїли додаткові «одиниці кваліфікації»; 

-   розподіл робочих за кількістю освоєних «одиниць кваліфікації»; 

- узагальнюючий показник кваліфікаційного рівня колективу (з 

урахуванням «полікваліфікації»). 

До показників, що характеризують організаційну сторону 

багатофункціональності, належать: 

- частота затребуваності тих чи інших додаткових професій в ході 

виробничого процесу стосовно окремого календарному періоду; 

-  характеристика і структура додатково затребуваних професій (випадкові, 

закономірні, входять в обов’язки, з власного бажання, у формі взаємодопомоги) 

як частка в відпрацьованому часу або частка в загальній чисельності професій. 

Представляється доцільним відзначити, що багатофункціональністю 

пов’язані і такі похідні від неї поняття як «багатопрофільність» і 

«полікваліфікація». Багатопрофільність пов’язана зі спрямованістю навчання 

працівників (навчання і розвиток суміжних і додаткових професій), 

характеристикою широти професійної підготовки. Полікваліфікація виступає в 

якості особливої характеристики кваліфікації працівника, широти його 

професійних знань, навичок і здібностей, спрямованих на виконання низки 

взаємопов’язаних робіт. В даному випадку полікваліфікація виступає як 

альтернатива її протилежності, тобто монокваліфікаціі – вмінню виконувати 

роботи одного виду і певного рівня їх складності. 

Таким чином, виходячи з усього вищесказаного, можна зазначити, що 

модель багатофункціонального розвитку персоналу дуже важлива в наш час. 

Адже це є важливою конкурентною перевагою і інструментом ефективного 

менеджменту. 
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В умовах сучасної глобальної економіки, яка характеризується жорсткою 

конкуренцією, для успішного ведення ринкової діяльності підприємствам 

необхідні дієві конкурентні переваги. Виходячи на світовий ринок компанії 

мають протистояти крупним транснаціональним корпораціям, які мають значну 

частку на різних товарних ринках. За таких умов критично важливим стає 

оптимальний розподіл ресурсів компанії і, зокрема, підвищення ефективності 

витрат на просування товару, які у багатьох випадках складають значну 

частину всіх витрат компанії. 

У багатьох галузях промисловості наявність міцного бренду стає 

необхідною передумовою подальшого розвитку компанії. Ринки стають все 

більш складними і конкурентними, інновації в сфері виробництва, дистрибуції 

та комунікацій сприяють появі нових товарів на світовому ринку, які можливо 

диференціювати лише за допомогою використання брендів. 

Зростання уваги до проблем створення та просування брендів українських 

фірм визначається тим, що відомі бренди стають необхідною умовою стійкого 

положення фірми на ринку, фактором її конкурентоспроможності як на 

національному, так і на світовому ринках. Досвід західних країн свідчить, що в 

сучасному конкурентному середовищі по суті йде боротьба глобальних та 

регіональних брендів, а не товарів, за їх місце у свідомості споживачів. Товари 

без брендів поступаються своїми позиціями на ринку у різних товарних 

категоріях, при цьому серед українських покупців більшості товарних груп 

також збільшується кількість споживачів, що готові купувати брендовані 

товари. 

Особливого значення бренди набувають, коли фірма виходить на 

зовнішній ринок, так як саме бренди, як і управлінський досвід та «ноу-хау», 

мають можливість ефективного трансферту з однієї країни в іншу [1]. 

Використання бренду створює конкурентну перевагу компанії перед 

конкурентами, оскільки забезпечує їй визнання в усьому світі, сприятливі 
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умови для просування нових товарів компанії, які ще до моменту їх отримання 

споживачем позитивно сприймаються з огляду на авторитет фірми. 

У наш час бренди увійшли у буденне життя майже кожної людини, яка 

бере участь у процесі купівлі та продажу товарів. Вони використовуються 

торговими фірмами всіх країн, як засіб для ідентифікації своїх товарів та 

послуг. Тому мільйони їх змагаються за увагу споживачів. Ринки стають 

глобальними. Кожний товар повинен мати бренд, який відповідає його природі, 

щоб побачивши його, споживач зміг би впізнати та зрозуміти, що представляє 

собою товар. 

Людство вступає в епоху, коли  керівництво компаній головну увагу буде  

приділяти невідчутним активам. Компанію все менше цікавлять її відчутні, 

матеріальні активи (готівка, заводи, устаткування, техніка і земля) в якості 

засобів досягнення успіху. Замість цього вони вважають невідчутні складові 

свого бізнесу головними показниками цінності своєї фірми, основними серед 

яких є бренди. 

Головною причиною існування брендів є конкурентне економічне 

середовище. Назви брендів використовуються для визначення продукції чи 

послуг конкретного виробника, і виділяють його із числа конкурентів, що 

пропонують аналогічні товари чи сервіс. Символічність брендів відіграє все 

більшу роль в житті споживачів, оскільки більшість брендів роблять головний 

акцент на дійсних перевагах свого товару, таких як популярність, 

передбачуваність і цінність. Завдяки тому, що бренд представляє цінність для 

споживача, фірма може продавати більше товарів за вищими цінами. 

Розвиток технології здійснив значний вплив на громадськість в цілому. 

По-перше, це знайшло своє відображення у тому, що сьогодні нас оточують 

технічно складні пристрої, які ми використовуємо кожен день, при цьому 

маючи дуже нечітке уявлення про те, як певна річ сконструйована. І навіть 

більше, сучасні споживачі іноді не можуть зрозуміти всі характеристики 

товару, який вони придбали. У цьому випадку на допомогу споживачу 

приходить бренд, який виділяє зі всіх характеристик товару ті, які важливі для 

споживача, та спрощує розуміння призначення товару. 

Наступне завдання, яке вирішує бренд – це спрощення вибору. Кожен день 

споживач стикається з великою кількістю схожих товарів, і у нього фізично не 

вистачає часу порівнювати всі анотації, відсотковий склад та технічні 

характеристики (для кожного типу товару будуть свої особливості). Єдиним 

виходом із даної ситуації є позиціонування кожного конкретного товару, 

прив’язання його до певного сегменту ринку. 

Велике значення у маркетинговій політиці закордонних компаній щодо 

просування товару на зовнішній ринок мають питання бренд-стратегії [2]. 

Бренди не обов’язково існують на всіх ринках. Навіть якщо бренд існує з 

юридичної точки зору, він не завжди відіграє роль під час прийняття рішення 

про покупку. Інші фактори можуть бути більш важливими. 

Бренди існують, оскільки існує свідомий ризик [3]. Коли ризик, який 

усвідомлюється покупцем зникає, тоді бренд втрачає сенс існування на ринку. 
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Він просто стає ім’ям на продукті та перестає бути знаком, гідом ринку або 

джерелом додаткової цінності. Ризик, що усвідомлюється споживачем, завжди 

вищий, коли ціна вища або ефект від невдалого вибору більш вагомий. Більш 

того, оскільки люди є соціальними істотами, вони судять один іншого відносно 

тих речей, які вони придбають. Саме тому більша частина соціальної 

індивідуальності ґрунтується на знаках та брендах, продукцію яких ми 

споживаємо. 

В окремих галузях, коли певна технологія стає загальноприйнятою, всі 

продукти відповідають стандартам якості. Тому для багатьох споживачів за 

умов насиченості ринку існує проблема зробити помилку при виборі того чи 

іншого товару, тому що якість певних товарів можна визначити лише після 

покупки та споживання. У цьому випадку бренд постає найефективнішим 

зовнішнім індикатором. До інших зовнішніх індикаторів на ринку можна 

віднести ціну, знаки якості, роздрібний магазин, де продається товар, та який 

гарантує якість, стиль та дизайн упаковки. 

Україна має значний науково-технічній та промисловий потенціал. 

Поступово вітчизняна економіка починає свою інтеграцію у світове 

господарство, де конкурують між собою не товари чи послуги, а саме глобальні 

та регіональні бренди. Тому навіть якісний, але невідомий споживачу товар, не 

буде мати успіху на світовому ринку, на якому пропозиція набагато перевищує 

попит. Споживачі вже давно не мають проблеми знайти якісний товар, але вони 

прагнуть отримати певні переваги від товару, які відповідають їх стилю та 

життєвим цінностям. 

Отже, бренд – це невід’ємна частина ринкової економіки. Маркетинг – 

природне продовження бренду – визначає значну частину витрат більшості  

фірм, стає частиною громадського та культурного життя. Завдяки рекламній 

активності фірм, бренди сприяють розповсюдженню інформації про якість 

товарів, що виробляються, зменшуючи «відстань» між продавцем та покупцем. 

У зв’язку з цим проблеми створення та захисту брендів виходять зараз на 

перший план і особливо актуальні для країн, ринкові економіки яких тільки 

формуються. 
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Динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє 

кардинальним змінам у реакції споживачів на комунікаційну політику. Доступ 

до Інтернету набуває все більшого поширення, що надає споживачам більш 

широкий вибір носіїв, з яких вони можуть отримати інформацію про товари 

різних підприємств. Зміни в поведінці споживачів, в свою чергу, породжують 

необхідність впровадження інноваційних рішень у маркетинговій 

комунікативній політиці підприємств, що має сприяти підвищенню їх 

конкурентоспроможності та привабливості їх товарних пропозицій. 

Комунікативна політика в системі маркетингу являє собою перспективний 

напрямок діяльності підприємства, який спрямований на планування і 

реалізацію їх взаємодії з суб'єктами системи маркетингу. З цих позицій 

розглянемо інновації в комунікаційній політиці та вибір виду інновацій 

відповідно до життєвого циклу товару. У загальному випадку виділяють такі 

інновації в комунікаційній політиці як: вірусний маркетинг, провокаційний, 

мобільний та партизанський. 

Вірусний маркетинг являє собою сукупність маркетингових заходів, які 

призводять до поширення новин між людьми. Головна умова застосування 

вірусного маркетингу це те що інформація має бути креативною та близькою 

для кожного зі споживачів [1]. 

Провокаційний маркетинг – це вид діяльності, який спрямований на 

ринкове позиціонування продуктів, послуг, а іноді і компаній, який є 

нестандартним і який серйозно відрізняється від позиціонування рекламою [2]. 

Мобільний маркетинг використовує мобільні медіа (переважно мобільні 

телефони) для здійснення дій реклами, а також вид рекламної діяльності, що 

надає можливість підприємцям охоплювати все більші групи одержувачів [3]. 

Партизанський маркетинг – це сукупність заходів, які суттєво 

відрізняються від традиційних способів просування товару. Основні 

характеристики партизанського маркетингу: мінімальні фінансові витрати, 

локальний вплив на цільову аудиторію тощо [4]. 

Розглянемо вибір виду інновацій у комунікаційній політиці підприємства в 

залежності від стадії життєвого циклу товару. 

Стадія виходу на ринок. Зазвичай займає тривалий час, пов’язана з 

високими виробничими та рекламними витратами та приносить низький дохід. 
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Продукт на цій стадії мало відомий на ринку, тому надзвичайно важливо 

інформувати споживачів про характеристики які він має, а також його місця 

продажу. На цій стадії ефективним є застосування провокаційного, мобільного 

чи вірусного маркетингу. 

Стадія росту. Ця стадія характеризується: зростанням продажів, 

стабілізацією цін, появою конкурентів, які починають копіювати ідеї товару. 

Ціни на продукцію стабілізуються в цей період, але, як правило, залежать від 

темпу зростання попиту. Комунікаційна інформація має бути направлена на 

інтенсивний психологічний вплив на споживача, як правило, продажі зростають 

інтенсивніше ніж рекламні витрати. На цій стадії застосовується партизанський 

маркетинг та мобільний. 

Стадія зрілості. Ця фаза, як правило триває найдовше. Характеризується 

збільшенням продажів та насиченням ринку. Комунікаційна політика має бути 

направлена підтримання рівня продажів та іміджу товару. На цьому етапі 

рекомендуємо застосовувати знижки, та стратегії стимулювання збуту. 

Застосовується партизанський та мобільний маркетинг. 

Стадія спаду. На цій стадії підприємство перестає отримувати прибуток, 

знижується ціна на товар, застосовуються активні методи продажу товару який 

залишився на складі. На цій стадії продовжує застосовуватися мобільний 

маркетинг однак поступово маркетингові комунікації мають припинитися, 

особливо, якщо підприємство вирішить вивести товар з ринку. 

Отже, в умовах нестабільної економіки, для того щоб підприємство 

ефективно просувало свої товари та максимізувало прибуток важливим є 

впровадження інновацій в комунікаційній політиці. Хоча реалізація інновацій 

може бути витратним процесом, проте вона сприяє в довгостроковій 

перспективі укріпленню ринкових позицій підприємства і переходу до стадії 

стійкого економічного зростання. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Кравчук Р. 

к. е. н., доцент Бурцева О.Є.  

Донбаська державна машинобудівна академія 

м. Краматорськ, Україна 

 

 

Логістика використовується в Україні ще не на бажано високому рівні. 

Саме через це відсутня науково-методична база, яка посприяла би діяльності 

логістичних посередників. 

Необхідною є підготовка матеріалів методичного, інформаційного та 

рекомендаційного характеру. Сюди можна віднести інформацію про 

особливості діяльності логістичних посередників у різних регіонах, про їхній 

прогресивний досвід, про зарубіжні новації. Потрібні також рекомендації за 

методами логістичного обслуговування, визначенням і підвищенням їхньої 

ефективності.  

Логістичний посередник – це фізична або юридична особа, що виконує 

логістичні операції, наближаючи товар та право власності на нього до кінцевого 

споживача. 

Логістичні посередники забезпечують оптимальну систему фізичного 

розподілу та підтримки товаропотоків шляхом виконання функцій, які 

укрупнено можна розділити на функції (операції) фізичного розподілу; функції 

обміну (купівлі-продажу) та підтримуючі функції (стандартизації якості 

дистрибуції, фінансування, інформаційної підтримки, страхування ризиків і т. 

п.) [1]. 

Виходячи з особливостей і відмінностей кожної з функцій, зазначених 

вище, доцільно розподілити логістичних посередників на групи (рис. 1). 

У даний час у торгово-посередницьких операціях відбуваються якісні 

зміни, до яких, окрім розширення функцій, виконуваних посередниками, 

відносять [3]: 

1) створення посередниками операцій з переробки та збирання продукції, 

купівлею-продажем якої вони займаються; 

2) формування міжнародних консорціумів для вирішення масштабних 

проєктів; 

3) утворення великих торгово-посередницьких монополій, що виконують 

комплекс операцій, пов'язаних з купівлею-продажем товарів за свій рахунок, їх 

транспортуванням, страхуванням і післяпродажним обслуговуванням. 

Посередників можливо також використовувати при розробці й реалізації 

пропозицій щодо раціональної організації транспортно-економічних зв’язків 

усередині регіонів, з іншими регіонами, а також зарубіжними країнами. У свою 

чергу регіональні органи повинні надавати підтримку в структуризації нових 

функцій посередницьких організацій, у відповідних структурних перебудовах 

цих організацій. 
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Рисунок 1 – Розподіл логістичних посередників на функціональні групи* 

*складено на основі джерела [2] 

 

Залежно від розміру попиту на нові послуги можливо передбачити такі 

напрями розвитку логістичних посередників: 

1. Виникнення спеціалізованих логістичних посередників; 

2. Переорієнтація посередників, котрі виконують комплексне 

обслуговування клієнтів на термінальні технології, котрі будуть виконувати 

свою діяльність в режимі роботи транспортних терміналів; 

3. При територіальному тяжінні до великих транспортних вузлів 

посередницькі організації комплексного обслуговування можуть бути базою 

для створення транспортно-збутових центрів, котрі закордоном мають назву 

логістичних. 

Залучення посередників підприємствами-виробниками має свої переваги і 

недоліки, основні з яких представлено у таб. 1. 

Незважаючи на те, що торговельні посередники реалізують товари різних 

виробників, які можуть бути конкурентами між собою, надають торговельну 

надбавку до ціни товарів та вимагають певної системи мотивації торговельної 

діяльності, їх залучення до процесу реалізації товарів надає більше переваг для 

підприємств-виробників, ніж можливих недоліків, що й добре видно у табл. 1. 

Посередництво є видом підприємницької діяльності в основному в сфері 

послуг, який полягає у сприянні налагодженню зв'язків поміж виробниками і 

Групи логістичних посередників відповідно до їхніх функцій 

Посередники в операціях 

фізичного розподілу 
Посередники, що виконують 

підтримуючу функцію 

Торгові посередники. 

які крім безпосередньо 

функцій обміну 

(купівлі-продажу) 

товару можуть 

виконувати такі 

функції: 

– транспортування, 

– експедирування, 

– страхування, 

– вантажопереробки, 

– управління запасами, 

– кредитно-фінансового 

обслуговування, 

– передпродажного і 

післяпродажного 

сервісу та ін.  

– транспортні фірми; 

– експедиторські фірми; 

– транспортно-

експедиторські фірми; 

– компанії фізичного 

розподілу; 

– вантажні термінали і 

термінальні комплекси; 

– вантажні розподільчі 

центри; 

– підприємства 

сортування, затарювання 

та пакування готової 

продукції; 

– вантажопереробні та 

інші підприємства 

– підприємства та 

установи фінансового 

сервісу (банки, фінансові 

компанії, лізингові 

компанії, страхові компанії, 

клірингові та розрахункові 

центри і компанії та ін.); 

– підприємства 

інформаційного сервісу 

(інформаційно-

диспетчерські центри, 

обчислювальні центри 

колективного користування, 

підприємства зв'язку і 

телекомунікацій та ін.); 

– установи стандартизації, 

ліцензування і сертифікації 

та ін. 

 

Торгові посередники, що 

виконують інші функції 
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Таблиця 1 – Переваги й недоліки залучення торговельних посередників 

до процесу збуту товарів* 

Переваги Недоліки 
- Прискорення оборотності виробничого та 

торгового капіталу; 

- Підвищення надійності товарного обміну; 

- Підвищення конкуренто-спроможності товарів; 

- Зменшення витрат обміну; 

- Покращення оперативності збуту продукції 

підприємством; 

- Посередники краще реагують на зміни попиту; 

- Більш легкий і швидкий вихід на ринок із новим 

товаром. 

- Подовження логістичного 

ланцюгу і, як наслідок, 

збільшення роздрібної ціни; 

- Виробнику складніше 

контролювати процес збуту; 

- Товари різних підприємств, що 

реалізуються одним торговельним 

посередником, можуть 

конкурувати між собою. 

 

*складено на основі джерел [2; 4] 
 

кінцевими споживачами продукції з метою прискорення і полегшення руху 

(обігу) сировини, матеріалів, готової продукції, інформації, науково-технічних 

розробок, грошей, валюти, споживчих товарів, послуг, цінних паперів. Саме 

тому знання класифікації посередників є дуже важливим для фірм та 

виробників, що з метою отримання більшого прибутку прагнуть розширити 

коло своєї діяльності та, можливо, вийти на міжнародний ринок. 
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Сучасна фаза розвитку вітчизняної промисловості вимагає пошуку 

ефективних форм, методів та інструментів промислового маркетингу у 

виробництві та реалізації продукції, Зазвичай на промислових ринках 
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використовуються принципи та методи, розроблені для споживчих ринків. У 

цьому випадку характеристики організації та функціонування промислових 

ринків не враховані повністю. 

Принципова відмінність промислового маркетингу від споживчого 

маркетингу полягає в характері попиту на споживчі товари та промислову 

продукцію [1]. 

Промисловий маркетинг в сучасних умовах характеризується: 

- високим ступенем інтеграції маркетингових послуг із дослідженнями та 

розробками, технічними послугами, маркетинговими дослідженнями, 

організацією збуту, а також відділом планування продукції; 

- складністю інноваційної продукції промислового призначення, яка 

впливає майже на всі відносини між промисловим продавцем і промисловим 

покупцем, включаючи економічні, технічні та особисті тощо. 

- високим ступенем взаємозалежності між промисловим продавцем та 

промисловим покупцем поза межами самої угоди, 

- складністю процесу придбання товару промисловим покупцем. 

Характеристики промислового маркетингу визначаються складністю 

процесу промислових закупівель через те, що багато людей беруть участь у 

процесі прийняття рішення про купівлю, численними критеріями замовника, 

різними налаштуваннями ролей та інформаційними потребами учасників 

процесу, а також складними взаємодіями між покупцями та продавцями. 

Основні принципи промислового маркетингу можна сформулювати так 

[2]: 

1) Взаємний вибір. Компанії-постачальники намагаються знайти своїх 

потенційних клієнтів, орієнтуючись на конкретні цільові групи та 

встановлюючи з ними взаємовигідні відносини. Споживачі також активно 

шукають потрібного постачальника для себе – того, хто здатний ефективно та 

надійно задовольнити їхні потреби. 

2) Взаємна довіра. Встановлення ділових відносин в кінцевому рахунку 

засноване на взаємній довірі з точки зору дотримання явних та неявних угод 

про оплату та постачання, лояльності один до одного, чесності бізнесу, 

перспектив відносин тощо 

3) Індивідуальний підхід Навіть невеликі зміни властивостей та параметрів 

продукції мають важливе значення для промислових споживачів (вони можуть 

спричинити додаткові витрати, вплинути на якість кінцевого продукту тощо). 

4) Довгострокові відносини. Постійна функціональна потреба покупця в 

товарах, послугах, з одного боку, максимальна адаптація постачальника до його 

потреб, з іншого, визначають взаємозалежність промислового ринку, що 

вимагає встановлення довгострокових відносин. Відносини з відомими 

діловими партнерами мінімізують ризики та витрати як для споживачів, так і 

для постачальників. 

Відмінності між промисловим ринком та споживачем полягають у 

багатьох критеріях (див. табл. 1): 
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Таблиця 1 – Характеристики промислового і споживчого маркетинга 

Промисловий маркетинг Споживчий маркетинг 

Покупцем в промисловому ринку найчастіше 

є фірма або інше підприємство 

Покупцем на споживчому ринку є приватна 

особа 

Метою покупця на споживчому ринку є 

задоволення особистих бажань і потреб 

метою покупця є виробниче використання 

або перепродаж для отримання прибутку. 

На промисловому ринку покупець досить 

добре компетентний, володіє інформацією 

про ринок і його учасників, а також про 

конкурентів і товари-замінники. 

На споживчому ринку покупець 

покладається на рекламу і на поради 

продавця-консультанта. 

 

Покупець в промисловому ринку активний у 

виборі продавця і консервативний в його 

зміні 

Покупець на споживчому ринку пасивний в 

пошуку та виборі продавця, і демократичний 

в його зміні 

Розмір покупців в промисловому ринку 

маленький і в основному великі оптові 

фірми. 

У споживчому ринку споживачів багато, і 

вони поодинокі. 

 

Розташування продавця в промисловому 

ринку знаходиться в місцях концентрації 

ресурсів. 

Розташування продавця знаходиться в місцях 

концентрації покупців. 

 

Найбільш дієві засоби стимулювання попиту 

в промисловому ринку є особисті продажу. 

Найбільш дієві засоби стимулювання попиту 

у споживчому ринку це реклама по 

телебаченню. 

Методом маркетингу в промисловому ринку 

є маркетинг взаємодії 

Методом маркетингу в споживчому ринку є 

маркетинг-мікс. 

Мотивацією буде служити, для покупців на 

промисловому ринку, якість товару і минула 

покупка. 

мотивацією для покупців споживчого ринку 

буде ціна і хороша реклама товару.  

*Узагальнено на основі [2] 

 

Узагальнюючи все вищевикладене раніше, виділимо наступні особливості 

промислового маркетингу: 

- цінність кожного клієнта; 

- необхідність індивідуального підходу; 

- більш тісні відносини між покупцем і продавцем; 

- взаємовплив; 

- контроль не тільки промислового, а й кінцевого ринку; 

- більш високі технологічні та комерційні ризики покупця; 

- складний процес ухвалення рішення про покупку; 

- потреба у професійному персонал по збуту; 

- важливість відповідності ціни та якості; 

- умови поставок і розрахунків мають більше значення; 

- важливі репутація та надійність постачальника; 

- необхідність макроекономічного прогнозування. 
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Сучасні реалії ринкової економіки наполегливо доводять, що використання 

основних традиційних засобів та технологій просування товару на ринок вже є 

недостатніми для забезпечення стійких конкурентних переваг. Наявність 

багатьох дуже близьких за якістю та ціною товарів, велика кількість 

різноманітних послуг, що пропонується та задовольняє близькі потреби – все це 

сприяє тому, що такі товари та послуги залишаються непоміченими 

споживачем. Тому актуальним стає питання використання нових технологій 

просування не лише товарів (послуг), але й самих фірм-виробників. 

Як відомо, маркетингові комунікації орієнтовані у тому числі й на 

створення у споживачів обізнаності про товар, торгову марку, компанію, на 

формування їх позитивного іміджу, що допоможе в результаті вигідно продати 

свій товар (послугу). Більше того, новий підхід до маркетингу формує нову 

маркетингову парадигму, яка полягає в умілому та цілеспрямованому створенні 

потреб та, відповідно, попиту на товари й послуги. 

На сьогоднішній день найбільш повним й оперативним джерелом 

інформації й найважливішим засобом комунікації є Інтернет. Сучасні 

дослідження наголошують, що жодна фірма не може діяти одночасно на всіх 

ринках, а є найбільш ефективною, якщо націлена на ринок, клієнти якого з 

високою імовірністю зацікавлені в її маркетинговій програмі [1]. Одночасно з 

цим нова маркетингова парадигма акцентує увагу на мікросегментації зусиль, 

тобто на формуванні відносно вузьких споживчих груп. 

На сьогоднішній день особливостями стимулювання збуту в інтернет-

маркетингу є: конкурси, ігри, вікторини, опитування в інтернеті на власному 

сайті або на спеціалізованій рекламному майданчику; знижки при купівлі через 

сайт. Інші типові ресурси – рекламні каталоги, галузеві портали, електронні 

дошки оголошень. Можливість розвитку інноваційних форм комунікацій між 

компанією, клієнтами, підрядниками та потенційними споживачами – це 

просування компанії в соціальних мережах [2]. Соціальні мережі зі звичайних 
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співтовариств за інтересами перетворилися в найпотужніший канал і засіб 

комунікації. Тут можна обмінюватись власними знаннями, спілкуватися з 

експертами та поповнювати свої знання. При цьому відкрите «діалогове» 

спілкування орієнтоване саме на задоволення потреб конкретної людини [3]. 

Розвиток ринкових відносин сприяє й розвитку нових для України видів 

бізнесу, серед яких й івент-бізнес. Поряд з цим актуальності набувають питання 

технології організації івент-заходів та їх вдосконалення – івент-маркетингу. 

За допомогою проведення івентів можна не лише просувати товари 

(послуги) на ринок, а й визначати їх конкурентні переваги, залучати споживачів 

до активних дій, до переживання емоцій, що потребує включення цієї складової 

до інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) та емоційно збагачує їх. 

Як відомо, сутність івент-маркетингу полягає в наступному – це один із 

засобів ІМК, що представляє собою комплекс заходів фірм (підприємств), 

спрямованих на просування бренда у внутрішньому та зовнішньому 

маркетинговому середовищі за допомогою організації спеціальних подій. 

Завданнями івент-маркетингу є формування у людини позитивного 

особистісного ставлення до бренду, компанії; виклик інтересу, надання 

можливості відчути вигоду, отримати реальний досвід спілкування з 

продуктом, маркою. 

Найбільш розповсюдженими є такі види  івен-проектів як презентації, 

роуд-шоу, виставки, упровадження в захід, свята, флешмоби. 

Але нові виклики, що виникають у суспільному житті, формують й нові 

можливості у здійсненні івент-заходів та вирішенні завдань івент-маркетингу. 

Як показує практика існування суспільства в умовах пандемії COVID-19, 

можливим та ефективним є поєднання інтернет-комунікацій та івент-заходів. 

Наприклад, компанія GlobalLogic Ukraine, яка є IT-компанією повного 

циклу розробки програмних продуктів, для свого просування в умовах пандемії 

широко використовує такі івенти, як проведення вебінарів за різними 

напрямами, наприклад: «Особливості онлайн інтерв’ю» (для студентів), 

«Ефективна робота online» (для викладачів університетів), «DevOps Types and 

Anti-patterns» (найкращі практики з розбудови комунікацій у командах) та інші. 

Це спонукає різні цільові аудиторії, а не лише провідні компанії на які 

першочергове спрямована діяльність GlobalLogic, звертати увагу саме на неї 

при необхідності вирішення питань проектування, створення та запровадження 

програмних продуктів та в цілому цифрового досвіду. 

Яскравим прикладом та одночасно рекламою івент-компанії також є 

організація свята весілля в online-режимі, яке було продемонстровано на 

телеканалах новин в Україні. Цей досвід сполучення інтернет-комунікацій та 

традиційних засобів івент-проектів може бути суттєво поширено. В умовах 

обмеження особистого спілкування підприємців (особливо малого бізнесу) та 

потенційних покупців, можливим є проведення виставок-ознайомлень з 

товарами у режимі, наприклад, Zoom-конференцій, що організуються для 

широкого кола місцевих споживачів за ініціативою та підтримкою органів 

місцевого самоврядування. Зацікавлені покупці надалі вже зв’язуються за 
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допомогою різних комунікаційних засобів з відповідними підприємцями. 

Емоційна складова, що притаманна саме івент-заходам, при вмілому її 

використанні може виявитися значно більш ефективною, ніж прості 

оголошення на місцевих інтернет-ресурсах. Це, в свою чергу, сприяє не лише 

підтримці бізнесу, а й формуванню відповідного «людяного обличчя» місцевої 

влади, збільшенню надходжень в місцеві бюджети й т. інше. 

Очевидно, що можливості сполучення інтернет-технологій, цифрового 

досвіду в цілому та івент-маркетингу не обмежуються в часі умовами 

вимушеної самоізоляції населення, а можуть досить ефективно 

використовуватися і в майбутньому. 

Це зміни, що спрямовані в бік вироблення довіри у споживача, на 

прискорення просування. Багатосторонні комунікації допомагають компаніям 

швидко коригувати процес просування товарів та послуг, оптимізувати 

пропозицію, а можливість спілкування, у тому числі емоційного, підкреслює 

спрямованість на потреби споживачів [3]. 

Таким чином, розвиток віртуального середовища надає додаткові 

можливості у використанні івент-маркетингу, але при цьому велику роль грає 

чітке визначення комунікацій за змістом, у часі, за цільовою аудиторією. 

Шляхом візуалізації інформації, що є притаманним інтернету, та наповненням 

емоційною складовою, що є особливістю івентів, можливо досягнення 

синергітичного ефекту, який є важливим наслідком використання вказаних 

можливостей. 
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Маркетингові дослідження відіграють важливу роль  у системі управління 

підприємствами. Їх налічується велика різноманітність як за формою 
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організації, так і за методами проведення. Через те, що підприємства 

недостатньо володіють достовірною й адекватною інформацією, необхідність 

маркетингових досліджень є актуальною та своєчасною. 

Маркетинговим дослідженням підприємств присвячено багато праць як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед них, І. Ансофф, Г. Армстронг, 

В. Вонг, П. Діксон, Дж. Р. Еване, Ф. Котлер, М. Портер, Д. Сондерса, 

Є.В. Крикавський, С.В. Ковальчук, Н.І. Чухрай, та багато інших. 

Проте питання щодо ролі маркетингових досліджень у розвитку 

підприємств потребують удосконалення та уточнення. 

Американська маркетингова асоціація (American Marketing Association) 

визначає маркетингові дослідження через функцію, яка пов’язує покупця і 

суспільство з фахівцем з маркетингу через інформацію, яку використовують 

для визначення маркетингових можливостей і проблем збирання, відбирання й 

оцінювання маркетингових дій, спостереження за ефективністю маркетингу і 

поліпшення сприйняття маркетингу як процесу [0]. 

Маркетингові дослідження є інструментом для менеджера з маркетингу. 

Вони можуть передбачити наслідки маркетингових альтернатив. Це сприяє 

ухваленню правильного рішення. Менеджери використовують маркетингові 

дослідження для того, щоб дати відповідь на запитання щодо зміни стану 

підприємства в результаті маркетингових дій. Проте це лише прогнозні 

значення з достатньо високою імовірністю подій. Маркетингові дослідження 

можуть застосовуватися для оцінювання менеджером розвитку підприємства. 

Проте, поняття маркетингові дослідження не можна ототожнювати із 

дослідженням ринку або аналізом ринку. Воно відрізняється від попередніх 

тим, що є ширшим та охоплює ще й моніторинг чинників макросередовища, 

діагностику мікросередовища, виявлення загроз і можливостей, сильних і 

слабких сторін розвитку підприємства. 

Отже, у широкому розумінні, маркетингові дослідження спроможні 

вирішити завдання щодо діагностики ринку, аналізу збуту, вивчення тенденцій 

ділової активності, оцінювання конкурентних позицій, конкурентних переваг, 

короткострокове прогнозування, вивчення цінової політики за сегментами. 

У теорії маркетингових досліджень існує дві школи (два основні напрями): 

«школа формалізації досліджень» та «школа неформальних досліджень» [0]. У 

кожної із цих шкіл є як переваги, так і недоліки. Так, школа формалізації дає 

точні й достовірні оцінки досліджень, забезпечує врахування багатьох факторів, 

дозволяє прогнозувати розвиток на перспективу, але є досить трудомістким 

дослідницьким процесом, який вимагає певних знань, використання 

комп’ютерної техніки та спеціальних прикладних програм і базується на 

збиранні статистичної інформації. 

Неформальний підхід є більш оперативним, нерідко дає надійні оцінки, не 

потребує використання математичного апарату, але й не характеризується 

високим рівнем точності, є не завжди об’єктивним, вимагає значного досвіду 

роботи та високої кваліфікації працівника. 
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При дослідженні перспектив розвитку підприємств варто використовувати 

«школу формалізації досліджень».  

Роль маркетингових досліджень у розвитку підприємств полягає у такому: 

1) визначення відповідності дотримання ринкових вимог у практиці 

менеджменту підприємств; 

2) відповідність наявної підсистеми інформаційного забезпечення 

прийняття оптимальних управлінських рішень до сучасних тенденцій у їх 

проведенні; 

3) узгодження специфіки проведення маркетингових досліджень із 

сучасним етапом розвитку ринкових відносин в Україні та світі для експортно-

орієнтованих підприємств; 

4) використанні зарубіжних розробок щодо маркетингових досліджень у 

практичній діяльності підприємства; 

5) ефективна організація та проведення маркетингових досліджень за 

рекомендованими напрямами має бути узгодженою з бюджетом підприємства; 

6) різноплановості проведення маркетингових досліджень з урахуванням 

вигод та витрат на проведення заходів за такими напрямами, як аналіз 

зовнішнього середовища, вивчення споживачів, конкурентів, фірмової 

структури ринку, товарів, цінової політики в окремому сегменті ринку, 

товароруху, системи просування товарів і послуг [0]. 

Тобто, маркетингові дослідження повинні сприяти розвитку підприємств, а 

не стримувати його. Для цього потрібно обов’язково порівнювати витрати на 

проведення маркетингових досліджень із вигодами, які воно принесе. Якщо 

буде встановлено, що маркетингові дослідження є надто дороговартісні, а 

очікування від їхнього проведення є непевними та невизначеними, не 

відповідають стратегії розвитку підприємства, частково відображають 

стратегічну ціль та місію підприємства, то у цьому випадку потрібно 

відмовитися від таких маркетингових досліджень. 
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В сучасних умовах господарювання кожне підприємство, щоб не втратити 

свої позиції на ринку, змушене шукати нові форми організації бізнесу. 

Останнім часом досить актуальним став франчайзинг, його поширення 

зумовлене динамікою ринку та дією конкурентів. Взагалі, франчайзинг є дуже 

перспективною формою виходу на ринок. 

Досвід економічно розвинених країн доводить переконливу ефективність 

франчайзингу. Франчайзинг – це форма організації бізнесу зі створенням 

розгалуженої мережі однорідних підприємств. Однорідні підприємства, 

охоплені мережею, мають єдину для всіх марку, яка об’єднує багатьох 

підприємців, котрі дотримуються однакового стилю, форм і методів продажу 

товарів, однакових умов надання послуг. Однією з найважливіших умов є 

застосування єдиних цін, які встановлюються та регулюються здебільшого 

централізовано. 

Франчайзинг – це форма тривалої співпраці, за якої велика компанія 

(франчайзер) надає окремому підприємцеві або групі підприємців (франчайзі) 

право на виробництво продукції, торгівлю товарами або надання послуг під 

торгівельною маркою даної компанії на певній території, на термін і умовах, що 

визначаються договором [1]. 

До основних обов'язків франчайзера належать надання дозволу на 

торговельну марку і передача знань та досвіду ведення цього бізнесу та 

підтримка партнера протягом усього періоду дії договору. Основним 

обов'язком франчайзіата є дотримання спільних для всієї мережі стандартів 

діяльності підприємства та відрахування франчайзингових платежів. Часто 

франчайзери призначають також рекламні відрахування. Ці гроші 

використовуються на користь всієї мережі: на маркетингові дослідження, 

розробку нових продуктів і рекламні кампанії. 

Головна перевага франчайзингу для франчайзера є можливість значного 

розширення збуту своєї продукції чи послуг без залучення додаткових 

фінансових ресурсів. Однією з головних переваг франчайзингу для франчайзі є 

можливість значного зниження рівня ризику щодо збитковості або 

неплатоспроможності раніше, ніж він матиме змогу впевнено здійснювати і 

розвивати свою підприємницьку діяльність. Зменшити ризик щодо збитковості 

можна шляхом використання випробуваних і зарекомендованих методів 

ведення підприємницької діяльності. Приєднавшись до франчайзингової 

мережі, франчайзі має велику перевагу від отримання різних послуг, які надає 
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франчайзер, зокрема, постійне консультування, проведення аналізу продажів 

тощо. Досвідчений франчайзер помітить виникнення фінансових проблем, 

надасть франчайзі рекомендації стосовно подолання труднощів і попередження 

виникнення подібних проблем надалі. 

Франчайзинг створює певні вигоди не лише для власників бізнесу, але й 

для споживачів. Вони отримують доступ до вітчизняних та імпортних товарів 

та послуг відомих торгових марок, якість яких перевірена досвідом і часом. 

У 2018 р., за даними Franchise Direct, американського сайту номер один за 

каталогами франшиз, на якому було опубліковано рейтинг (Топ-100), в світі 

найбільш популярними є франшизи в сфері фаст-фуду та готельного бізнесу. З-

поміж ста найбільш популярних франчайзингових компаній світу в Україні 

представлені McDonalds, KFC, Hertz, Groupe Auchan та Domino’s Pizza, що 

свідчить про те, що український ринок ще має великий потенціал для 

подальшого розвитку [2]. 

Аналізуючи ситуацію на українському ринку, слід відзначити динамічний 

та стабільний розвиток франчайзингу, який є одним із найбільш перспективних 

видів бізнесу в Україні. 

Зазвичай найбільш прибутковими є ті компанії, що впроваджують на 

український ринок іноземні франшизи. Причиною цього є висока впізнаваність 

товарної марки, розкручений бренд, ефективна маркетингова політика тощо. 

Проте однією з особливостей українського ринку франчайзингу є те, що на 

ньому переважають мережі вітчизняного походження (відповідно до 

результатів експертної оцінки Асоціації франчайзингу України). Насамперед це 

пов’язано з тим, що від вітчизняних підприємств вимагається мінімальна 

адаптація до умов ринку, що значно спрощує вхід на нього. Ще однією 

особливістю вітчизняного ринку франчайзингу є те, що на відміну від країн 

Європи в Україні франчайзинг значного поширення набув у сфері торгівлі [2]. 

Функціонування іноземних франчайзерів дозволяє вітчизняним 

підприємствам з часом перейняти успішний досвід ведення діяльності в умовах 

франчайзингових відносин, достатній для більш широкого розвитку договірної 

системи внутрішнього франчайзингу в Україні. Крім того, діяльність іноземних 

франчайзерів сприяє постачанню на вітчизняний ринок нових товарів і послуг. 

Франчайзинг є економічно вигідним для держави, адже цей бізнес створює нові 

робочі місця, що сприяє ефективному функціонування держави. 

В Україні також існують проблеми, які заважають широкому 

використанню франчайзингових схем, основними з яких є: 

- висока вартість франшизи у порівнянні з низькою купівельною 

спроможністю покупців; 

- відсутність кваліфікованих кадрів; 

- складні умови та бар'єри ведення такої інноваційної форми бізнесу як 

франчайзинг. 

Загалом для розвитку франчайзингу в Україні можна виділити основні 

перешкоди: 
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1) недосконала нормативно-правова база, яка не регулює багато питань, 

пов'язаних з франчайзингом; 

2) відсутність структур, які б займались консультаційними питаннями; 

3) проблеми фінансово-кредитного характеру; 

4) недостатня обізнаність підприємств щодо можливостей і особливостей 

такого способу ведення бізнесу як франчайзинг (відсутність знань, у першу 

чергу правових, необхідних для ведення бізнесу як у ролі франчайзера, так і в 

ролі франчайзі) [2]. 

Франчайзинг має широкі перспективні можливості для розвитку в Україні. 

Для вирішення вищезазначених проблем можна запропоновати наступні шляхи 

їх вирішення: 

1. Створення органу контролю діяльності ринку франчайзингу. Створити 

програму навчання для підготовки спеціалістів в сфері франчайзингу. На 

сьогодні в Україні існують навчально-консультаційні центри з франчайзингу, 

але лише у великих містах Однак для підтримки розвитку франчайзингу 

необхідно створення таких центрів по всій Україні. 

2. Надання можливості застосування франчайзі спрощеної системи 

оподаткування та створення системи податкових пільг на початковому етапі 

розвитку франчайзингової системи. 

3. Удосконалення законодавчої бази шляхом або доведенням до кінця 

проекту Закону України «Про франчайзинг» від 08.11.2001 р. Проект Закону 

України «Про франчайзинг» був поданий на розгляд до Верховної Ради, але так 

і не затверджений. Тому з метою розвитку франчайзингу в Україні необхідно 

якомога швидше створити стійку законодавчу базу, що стане основою і 

поштовхом для розвитку франчайзингових відносин. 

Отже, можна зробити висновок, що франчайзинг – це особлива форма 

організації бізнесу, що дозволяє розвиватися малим підприємствам та збільшує 

обсяги реалізації великих фірм за рахунок взаємодії таких двох типів суб’єктів. 

Такий взаємозв’язок великих і малих фірм дозволяє розширити збутову 

діяльність головної фірми в регіонах окремої країни чи за її межами, тобто на 

міжнародному рівні. 
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У сучасних умовах функціонування бізнесу однією з найголовніших 

складових підвищення конкурентоспроможності підприємства стає не лише 

оптимізація виробничих витрат без погіршення рівня якості при виробництві 

продукції, а й визначення оптимальних логістичних маршрутів 

транспортування від пункту виробництва до місця споживання продукції з 

урахуванням ємності ринку, купівельної спроможності потенціальних 

споживачів й обсягів витрат на транспортування та проходження обов’язкових 

митних процедур (у разі експорту) [1, с. 56-57]. Для врахування зазначених 

аспектів необхідним є впровадження у практичну діяльність підприємств 

інструментів комплексу маркетингу. 

Впровадження маркетингу хоча і набуває все більшого поширення, проте 

повною мірою ще не використовуються всі форми управління маркетинговою 

діяльністю. Оскільки управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 

передбачає систему поєднання різних видів діяльності, що є широким 

комплексом заходів стратегічного та тактичного характеру, пов’язаних між 

собою та спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності 

підприємства й досягнення його основної мети, що полягає в задоволенні 

потреб споживачів товарів та послуг, а також отриманні на цій основі 

найбільшого прибутку, ефективне управління маркетингом вимагає точного 

розрахунку складного процесу його системності та комплексного здійснення [2, 

с. 647]. 

Управління маркетингом передбачає формування маркетингової політики 

підприємства. 

В сучасному світі науковий дискурс точиться щодо визначення сутності та 

змістового навантаження поняття «маркетингова політика підприємства». 

У процесі систематизації трактувань Н.Л. Савицька та О.П. Афанасьєва [3, 

с. 173] виділили чотири основні теоретичні підходи до визначення сутності та 

змістового навантаження поняття «маркетингова політика підприємства»: 

процесний, управлінський, фінансовий та інструментальний. В табл. 1 

систематизовано змістове навантаження поняття «маркетингова політика 

підприємства» в залежності від теоретичних підходів до його визначення. 

Прихильниками  процесного  підходу  до  визначення  сутності  терміну 
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Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення сутності поняття «маркетингова 

політика підприємства» 

Підхід Автори Визначення поняття 

Процесний 

А. Банчева [4, с. 14], 

В.В. Гуменюк [5, с. 

65] 

Маркетингова політика підприємства – це процес 

маркетингової діяльності, орієнтований на задоволення 

потреб споживача 

О.С. Жданова [6, с. 

65] 

Маркетингова політика підприємства являє собою 

процес вибору довгострокових цілей для підприємства, 

кроки для їх досягнення та рішення 

Управлінськ

ий 

Е.М. Крипак [7, с. 

263] 

Маркетингова політика підприємства – це сукупність 

вольових рішень, які приймаються менеджментом, 

ґрунтуючись на маркетинговій стратегії підприємства 

В.П. Мусаткіна [8, с. 

101] 

Маркетингова політика є системою управління 

діяльністю підприємства, заснована на комплексному 

аналізі ринку. 

Фінансовий 

Н. Рубцова [9],  

І. Поздняков [10, с. 

3] 

Маркетингова політика підприємства – це діяльність, 

яка передбачає документальне закріплення в обліковій 

політиці підприємства можливостей зниження 

податкових ризиків, пов’язаних зі спірними питаннями 

щодо ціноутворення, облікування витрат на рекламу, 

проведення маркетингових досліджень тощо 

Інструмента

ль-ний 

Н.В. Карпенко [11, 

с. 231] 

Маркетингова політика підприємства – різновид 

діяльності у сфері ринкового підприємництва, що 

інтегрує теоретичні положення маркетингової концепції 

та практичну реалізацію маркетингової стратегії і 

тактики. Маркетингова політика підприємства 

передбачає виокремлення інструментів комплексу 

маркетингу 

 

«маркетингова політика підприємства» виступають такі науковці, як А. Банчева 

[4], В.В. Гуменюк [5] та О.С. Жданова [6], які ототожнюють маркетингову 

політику і процес маркетингової діяльності підприємства. 

Управлінський підхід до визначення сутності поняття «маркетингова 

політика підприємства» підтримують Е.М. Крипак [7] та В.П. Мусаткіна [8], які 

вважають, що маркетингова політика підприємства є системою управління його 

діяльністю, що ґрунтується на маркетинговій стратегії підприємства та на 

комплексному аналізі ринку. 

Фінансовий підхід до визначення сутності маркетингової політики 

підтримують Н. Рубцова [9] та І. Поздняков [10], які зазначають, що термін 

«маркетингова політика підприємства» частіше використовується ні 

маркетологами, а фахівцями, що мають відношення до фінансово-економічної 

служби підприємства (фінансовий відділ, бухгалтерія). 

Прихильником інструментального підходу до визначення сутності терміну 

«маркетингова політика підприємства» є Н.В. Карпенко [11], який передбачає 

виокремлення інструментів комплексу маркетингу, наприклад, маркетингової 

політики розподілу, або маркетингової товарної політики, або маркетингової 

політики стимулювання збуту продукції, або маркетингової цінової політики,  
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або маркетингової політики комунікацій. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що маркетингова 

політика в умовах нестабільності внутрішнього та зовнішнього бізнес-

середовища виступає дієвим інструментом для забезпечення та підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємства. 
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В умовах сьогодення вся господарська діяльність зосереджена на ринкових 

відносинах. Суб’єкти господарювання на мікро-, мезо- та макрорівнях 
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розвиваються, а тому – стають конкурентними. Саме тому виникло таке 

поняття, як «конкурентоспроможність» – це здатність суб’єкта господарювання 

витримувати конкуренцію, а також здатність ефективно виконувати покладені 

на нього функції. Дане поняття є дуже важливим як для економіки країни, так і, 

власне, для окремих суб’єктів, оскільки саме конкурентоспроможність є 

основою для отримання стабільного та високого прибутку. 

Взагалі, конкурентоспроможність об’єднує у собі багато різних 

економічних категорій. У широкому розумінні – це позиція країни чи 

підприємства, яка зумовлена, в першу чергу, економічними, соціальними, а 

також політичними чинниками, на зовнішньому та внутрішньому ринках. 

Нині, у літературі ще не виникло загальноприйняте визначення даної 

категорії. Саме тому її потрібно розглядати з точки зору різних думок та 

підходів дослідження. Перш за все, виникнення різних думок стосовно поняття 

«конкурентоспроможність» обумовлено тим, що дану категорію вивчають різні 

економічні науки, таким чином і виникає розбіжність визначення даної 

категорії, оскільки кожна наука пропонує свій термін і методи його оцінки. 

Загальноприйнятим визначення вважається, що конкурентоспроможність – це 

уміння протистояти своїм конкурентам та перемагати їх. 

Не дивлячись на те, що нині, все ж таки, існує широкий спектр визначень 

«конкурентоспроможності» , концепція його розкрита частково. Оскільки, існує 

низка проблемних питань пов’язаних із даних поняття, що викликає 

неоднозначність думок. 

Різноманітність та розбіжності даної категорії, зумовлені, в першу чергу 

тим, що у кожного автора є своя позиція щодо поняття 

конкурентоспроможності, а пов’язане це з тим, що відбувається уподібнення 

таких понять як «конкурентоспроможність підприємства» та 

«конкурентоспроможність продукції чи послуг»; з якою метою розглядається 

дане поняття; на якому рівні розглядається та інше. 

Вивчення питання «конкурентоспроможності» її розвитком займалося 

чимало вчених. Саме аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє 

сформулювати трактування категорії, «конкурентоспроможність», пропоновані 

відомими авторами (табл. 1). 

Не дивлячись на те, що у кожного автора своя думка до визначення 

поняття «конкурентоспроможність», проте всі дослідники зауважують, що 

існує порівняльний та часовий характер даного поняття. 

Під порівняльним характером мається на увазі те, що 

конкурентоспроможність не є явищем, яке притаманне якомусь певному 

об’єкту; вона не існує, так сказати, від природи, а виникає лише в умовах 

порівняння різних об’єктів; її оцінку можна здійснити завдяки порівнянню 

найсуттєвіших показників діяльності підприємства. 

Щодо часового характеру, то він зумовлений тим, що досягнувши певного 

рівня конкурентоспроможності, в окремих часових рамках, підприємство не 

може її розглядати, як довгострокову характеристику щодо позиції на ринку; 

розвиток та підвищення конкурентоспроможності інших підприємств, можуть 
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призвести до втрати досягнутої позиції та зниження рівня 

конкурентоспроможності. 

 

Таблиця 1 – Підходи до тлумачення поняття «конкурентоспроможність» 

Визначення Джерело 

Конкурентоспроможність – здатність створити кращу позицію в 

порівнянні з конкуруючим підприємством. 
Б. Карлофф  

Конкурентоспроможність – це здатність конкретного предмету вистояти 

конкуренцію. 
Е.А. Горбашко  

Конкурентоспроможність – здатність об’єкту, який характеризує ступінь 

реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби в 

порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на конкретному 

ринку. 

Р.А. Фатхутдінов  

Конкурентоспроможність – це сукупність переваг і здатності суб’єкта в 

порівнянні з йому подібними в боротьбі за досягнення мети, характерної 

для них, в умовах дії законів певного навколишнього середовища 

(системи). 

А.Г. Дементьєва  

Конкурентоспроможність – синтез якості й можливості успішної 

реалізації продукції на конкурентному вітчизняному або міжнародному 

ринку у певний момент часу за рахунок досягнення конкурентних 

переваг.  

Т.В. Гринько  

Конкурентоспроможність – відносна здатність не тільки підприємства, 

але й сектора, народного господарства, у порівнянні з іншими суб’єктами 

економічних відносин до: виробництва сучасних, технологічно 

інтенсивних товарів, вирішення нових технічних проблем, досягнення 

доходів (постійно зростаючих) при високому рівні зайнятості та відносно 

високому рівні заробітної плати. 

Б. Шлюсарчик  

Конкурентоспроможність – виступає результатом створення підтримки 

протягом тривалого періоду часу та сукупної оцінки конкурентних 

переваг. 
Н.А. Дробітько  

Узагальнено на основі джерел: 1-6 

 

Отже, конкурентоспроможність – це складна економічна категорія, 

складовими якої виступають різні рівні: регіон, галузь, підприємство, товар, 

країна. Всі ці складові між собою взаємозалежні. Саме тому, можна зробити 

висновок, що не існує якогось одного змісту поняття 

«конкурентоспроможності», оскільки воно є надзвичайно складним і не має 

системного узагальненого визначення. Дане поняття не можна розглядати 

однобічно, потрібно враховувати різні аспекти. Тому, одні вважають, що при 

його визначенні основним є можливість ефективно розпоряджатися 

фінансовими ресурсами, а інші – здатність товарів і послуг бути 

конкурентоспроможними. 
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The environmental issue came up in the late 20th century after various 

catastrophic man-made natural disasters and discovery of illnesses and how they were 

caused. This led to a higher awareness to protect nature and the human habitat. 

Currently, acid rain, the greenhouse effect, and global warming, just to mention some 

of them, are caused by humans interfering with nature. Due to that, governments and 

companies have been discussing to produce in a «greener» way. Governments 

introduced bills and laws restricting polluters from produce in an environmental 

harming way. Therefore, a lot of companies started to work with environmental 

management and tools, whose gain is to reduce cost and target their goal. In some 

areas, companies even profit to been vironmentally friendly or greener than their 

competitors. The main driver of environmental practices of firms and facilities is the 

public. 

Facility size, internationalization of a company, target group of produced 

products, overall business performance stakeholder, and their reputation have a 

positive effect on the probability of having implemented an environmental tool and 

management. This is due to the fact that these companies are higher recognized and 

their profit is linked to their reputation. 

Implementing environmental tools rely on date regarding the business out view 

as well as their environmental doing, not only in production but as well in the 

management. However, environmental tools and management are in the first place a 

cost driver. Therefore, it is more likely that a fairly good developed business is 

keener to introduce environmental policies, than a company struggling with its 

overall performance. It is highly unlikely, that a company introduces environmental 

policies even if it does not getany profit. It does not bring any direct social benefits to 

the company. Therefore, some governments sought to introduce some of these 
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policies to regulate them, so, that every company has to fulfil a specific level and 

otherwise could be sanctioned or even blocked from trading its products. 

If the company is a B2C (Business to Customer) producer, it is much more 

reliant on their reputation than a B2B (Business to Business) company, because 

consumers are more likely to inform themselves about the end product than a middle 

supplier. This leads to the effect, that B2C are more publicly announcing their 

environmental impact. In the following paper, Unilever will serve as an example. 

Environmental policies in companies can comprise different regulations and 

management tools dependent on the company’s geographical location. As well, 

cultural differences in between countries are reasons of various environmental 

applications. This means, that measurements implemented in a certain country do not 

necessarily have to have the same outcome or effect to achieve environmental goals. 

A different tool needs to be implemented. As an example, governmental 

environmental policies are completely different and try to tackle other types of waste. 

There are two major environmental tools; written environmental policies (WEP) 

and environmental training programs (ETP). By using WEP, it is more important, 

what is written on the business report, than actually happening in the company. 

Therefore, ETP aims at turning facilities in an environmental friendly usage of its 

facilities. However, both attempts have advantages and disadvantages. Consequently, 

WEP leaves out the overall aspect to train employees on green production and has the 

advantage of a green report, and ETP vice versa. 

Unilever is a transnational consumer good producer headquartered in London, 

UK, and Rotterdam, the Netherlands. Its products are available in approx. 190 

countries. One of their goals is to reduce their ecological footprint by 2030 to half of 

the current size with growing business. This is achievable due to their environmental 

management system (EMS), based on a normed standard (ISO 14001). It is based on 

five core aspects: environment policy, planning, implementation & operation, 

checking and management review. All of them are subdivided into further categories. 

Thus, Unilever uses both WEP and ETP and even regulates third party suppliers that 

are obligated to achieve a certain level of environmental friendliness. Every facility 

of the company is checked on a yearly basis if it meets its targeted environmental 

goals. Every site of the company, which does not meet the ISO 14001 standard, is 

audited every three years. These audits are made by Unilever employees. 

Environmental policies in companies are the core of the future of planet earth’s 

well-being. So, it is important that governments interfere with environmental 

regulations. Companies are adapting to the fact and even profit from it. In companies, 

a whole new thinking was created at the end of the 20th century and at the beginning 

of the 21stcentury. Green development became much more important than just the 

product itself. Due to the internet, it became easier to gather information on 

production sites and third parties. Hence, the consumer can inform himself better and 

choose between more or less environmentally friendly products. In the end, the 

government has to implement environmental policies harder, so, that companies are 

forced to produce in a «greener» way. However, in some respect, nature will always 

be harmed while producing a product. Unilever is a good example of a company that 
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sets environmental goals and tries to aims them and keep the public updated on them 

via their website. However, doing audits with their own employees will always be 

biased. It will be challenging to implement the «right» environmental tools based on 

marketing approaches in the «right» sector of business. 
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Бенчмаркінг варто розглядати як дослідження, проведене паралельно з 

контролінговими дослідженнями, а не як – включене в їхній склад. Це 

обумовлюється тим, що в контролінгові дослідження традиційно включаються 

дослідження внутрішнього середовища на підприємстві, ринку, споживачів і 

конкурентів, у той час як бенчмаркінг спрямований головним чином, на 

вивчення, запозичення і впровадження у власну діяльність найкращих 

технологій, виробничих процесів і методів організації виробництва і збуту 

продукції. 

Відтак багатокомпонентність самої діяльності обумовлює і наявність 

підстав для класифікації видів бенчмаркінгу. Отже, серед основних видів 

бенчмаркінта можна виділити наступне: 

1. Внутрішній бенчмаркінг, що являє собою бенчмаркінг процесу, 

здійснюваний усередині корпорації і полягає у зіставленні характеристик 

підприємницьких одиниць. 

2. Конкурентний бенчмаркінг припускає дослідження специфічних 

продуктів, можливостей процесу або адміністративних методів підприємства-

конкурентів. 
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3. Функціональний бенчмаркінг – порівняння визначеної функції двох чи 

більше організацій у тому ж секторі. 

4. Бенчмаркінг процесу, спрямований на зміну визначених показників і 

функціональності для їхнього зіставлення з підприємствами, характеристика 

яких адекватною в аналогічних процесах. 

5. Загальний бенчмаркінг – бенчмаркінг процесу, що порівнює визначену 

функцію двох або більше організацій незалежно від підприємницької 

діяльності. 

6. Асоціативний бенчмаркінг проводиться організаціями, які перебувають 

у вузькому бенчмаркінговому альянсі, протокол якого міститься в Кодексі 

поведінки бенчмаркінга. 

7. Глобальний бенчмаркінг – розширення стратегічного бенчмаркінгу, що 

включає також асоціативний бенчмаркінг [1]. 

Розглянемо бенчмаркінг на прикладі ТОВ «Ашан». Де можемо зазначити, 

що існують наступні види бенчмаркінгу: 

1) Внутрішній – мається на увазі, що в середині компанії є порівняння 

роботи кожного магазину(за системою показиків), і за цими результатами 

можна виявити, що вдалося краще і якому магазину, яким чином це досягнуто, 

та чи можна примінити це на інші магазини мережі. 

2) Глобальний бенчмаркінг – адже, ТОВ «Ашан» є міжнародною 

мережею, тому йому необхідно порівнювати себе та покращуватися відповідно 

до вимог споживачів. 

Структура процесу, основні моделі і логіка практичного застосування 

бенчмаркінгу. В поєднанні моделей Р. Кемпа та Х. Вазірі, використано 

системний – підхід та циклічність. Поєтапна модель складається з п'яти фаз, 

кожна з яких включає в себе певні кроки: 

 Етап планування складається з трьох кроків: визначення об'єкта 

бенчмаркінгу, пошук найкращих варіантів в даній сфері, визначення методу 

збору інформації та збір цієї інформації. 

 Етап аналізу включає в себе два кроки: визначення слабких сторін 

власної компанії в досліджуваній сфері, проектування очікуваного рівня. 

 Етап інтегрування складається з таких кроків: встановлення 

функціональних цілей, налагодження комунікаційних зв'язків. 

 Етап дії включає такі кроки: розробка планів впровадження, 

впровадження та моніторинг. 

 Етап зрілості полягає у відповіді на запитання: чи інтегровано практику в 

процес діяльності фірми, чи досягнуто позиції лідера в даній сфері? [3] 

Практика бенчмаркінгу приносить вагомі результати для покращення 

якості та збільшення конкурентоспроможності підприємства. Використання 

такого підходу, разом з щоденним процесом планування на підприємстві, дає 

менеджерам та керівництву можливість ефективніше рухатися на шляху до 

досягнення цілі – бути стабільним лідером у певній сфері, а отже, здобути 

ділову досконалість та ефективність. Логіка застосування відбувається за 

фазами: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4
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1. Підготовча. На цій стадії здійснюють вибір об’єкта бенчмаркінгу та 

порівняльних аналогів; визначають оцінні показники (наприклад, собівартість, 

затрати часу, частка браку); збирають необхідну для аналізу інформацію. 

Зауважимо, що порівняльних аналогів має бути якомога менше, адже зі 

зростанням їх кількості – витрати на бенчмаркінг підвищуються, а результати 

стають дедалі поверховими. 

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 [2]. 

Враховуючи те, що ринок є системою, яка постійно та динамічно 

розвивається, і з метою забезпечення стабільної конкурентоспроможності 

суб’єкти господарювання повинні проводити перманентний бенчмаркінг з тим, 

щоб на цій основі забезпечити виявлення та впровадження інновацій і 

раціоналізаторства. 

Розвиток ТОВ «Ашан» торговельної мережі в Україні показав, що 

відбувається постійне оновлення наявних форматів: замість формату 

«супермаркет» з’являються магазини форматів «гіпермаркет» та «магазин біля 

дому». 

Найпоширенішими представниками мережевого рітейлу є супермаркети та 

гіпермаркети, що пропонує великий асортимент товарів першої необхідності з 

переважно продовольчим асортиментом та гіпермаркети – їх найбільший тип, 

який є динамічним сегментом роздрібної торгівлі, як правило, розташований у 

місцях, віддалених від місць проживання населення. Зараз з’являються 

магазини біля дому, у зв’язку з тим, що споживач хоче магазин якнайближче до 

свого місця проживання. 

Отже, таким чином проявляється бенчмаркінг ТОВ «Ашан». Основна 

проблема розвитку бенчмаркінгу в Україні – це непрозорість середовища: 

загальна закритість вітчизняних компаній – уся інформація є закритою (від 

обсягів продажів до управління внутрішніми процесами). ТОВ «Ашан» не є 

виключенням, так як не надає актуальної інформації в публічному доступі до 

користувачів. Наслідком недоступності відкритої інформації для порівняння і 

обміну досвідом є нерозвиненість інфраструктури бенчмаркінгу в Україні. В 

Україні ж обмін досвідом поки можливий, в основному, через особисті зв'язки і 

спілкування між співробітниками окремих компаній. Відбувається це, як 

правило, досить хаотично – на різних виставках, конференціях або семінарах 

[4]. Є також можливість обміну вдалими рішеннями в рамках роботи галузевих 

або інших спеціалізованих асоціацій, неформальних об'єднань керівників 

компаній, таких, наприклад, як клуб лідерів якості України. 
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В сучасних умовах загострення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх 

ринках менеджмент підприємства все більше уваги приділяє збиранню, аналізу 

й інтерпретації інформації для прийняття ефективних маркетингових рішень. 

Також посилюються вимоги до засобів стимулювання збуту, спостерігається 

пошук креативних підходів до маркетингових комунікацій та обґрунтування 

доцільності певних рекламних рішень, що безпосередньо пов’язані з оцінкою 

ефективності реклами. 

Різноманітним аспектам маркетингових досліджень присвячено багато 

праць зарубіжних і вітчизняних дослідників. Зокрема, сутність маркетингових 

досліджень розкрито Б. Кортлендом, Ф. Котлером, Б. Радживом; правила 

проведення маркетингових досліджень викладено Д. Траутом; особливості 

використання інформаційних технологій у маркетингових дослідженнях 

висвітлено М.С. Лебеденком; проблематиці ефективності реклами як 

залежності між обсягом продаж і рекламним бюджетом присвячені роботи Т. 

Мітчела, Х. Вольфа, П. Дойля, Д. Джонса, Д. Літтла, М. Відаля. Водночас, 

сучасна науково-дослідна база недостатньо розкриває питання щодо 

практичного застосування маркетингових досліджень у рекламній сфері. Крім 

того, за результатами зазначених праць стає зрозумілим, що аналіз 

ефективності реклами здебільшого зводиться до визначення ефективності 

рекламних витрат та дає відповідь на питання оптимального розміру 

рекламного бюджету, що є досить обмеженим підходом, адже реальну оцінку 

ефективності рекламних витрат можна отримати лише у комплексі з іншими 

показниками. Слід зазначити, що висока вартість досліджень, пов’язаних з 

оцінкою ефективності реклами, а також неоднозначність і спірний характер 

http://politics.ellib.org.ua/pages-8394.html
http://www.rusnauka.com/SND/Economics/10_tibin_%20a.m.doc.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12307/11-Kravchenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12307/11-Kravchenko.pdf?sequence=1
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результатів оцінювання призвели до суджень про неможливість достовірно 

оцінити ефективність реклами (Д. Бернет, С. Моріарті, О. Рєп’єв, У. Уеллс, 

В. ̊Шьонерт). 

Аналізуючи різноманітність способів визначення ефективності реклами, 

доцільно виділити такі напрями її дослідження [1; 2]: 

- дослідження ефективності й популярності окремих рекламних засобів 

(носіїв реклами) для різних цільових аудиторій; 

- вивчення ефективності рекламної політики підприємства в цілому; 

- дослідження ефективності окремих рекламних кампаній, у тому числі на 

основі проведення спеціальних експериментів; 

- дослідження ефективності впливу реклами на аудиторію, ступеня її 

впливу на поведінку людей; 

- вивчення синергетичного ефекту від спільного використання в рекламних 

цілях декількох засобів масової інформації. 

В межах зазначених напрямів з’ясовується, що термін «ефективність 

реклами» відбиває її зміни під впливом таких параметрів, як кількість нових 

(або всіх) покупців, кількість рахунків, суми продаж для виробничих 

підприємств, суми покупок для торговельних підприємств. Окрім них можуть 

виділятися й додаткові параметри для конкретних випадків, наприклад, нові 

клієнти, залучені тільки під впливом реклами в ЗМІ або залучені тільки за 

рахунок Інтернету. Отже, широкі можливості параметрів зумовили дві значні 

категорії способів визначення ефективності реклами: оціночні й аналітичні. 

Перша група часто застосовується на практиці і поділяється, в свою чергу, на 

прямі (для покупців, експертів, відвідувачів) й опосередковані (методи 

опитування, порівняння, розрахункові).  

В межах даної роботи особливий інтерес викликають саме аналітичні 

способи, оскільки носять більш науковий характер і засновані на перетворенні 

оціночної інформації для наступних цілей [3]: 

- покращення точності вимірювань; 

- розрахунок окупності реклами з мінімальною похибкою і обліком 

відвідувань підприємства, що продає товари чи послуги; 

- виявлення ефекту нерівномірного впливу реклами на різні види товарів 

або вартісні категорії товарів; 

- облік впливу сезонності й зовнішньоекономічних факторів; 

- розподіл впливу реклами і конкуренції. 

Класифікацію аналітичних способів визначення реклами представимо на 

рис. 1. 

Універсальним з поданих способів, з нашої точки зору, є виявлення впливу 

реклами і конкуренції, оскільки дозволяє оцінювати різні ринкові 

характеристики і виділяти ступінь впливу окремих складових. Фактично це 

метод аналізу ринку, заснований на порівнянні обсягів продаж для фіксованих 

вартісних діапазонів сум покупок. Універсальність також полягає в тому, що 

можна знаходити обсяги продаж для товарів будь-якого діапазону вартості під 

впливом зовнішніх факторів: реклами, конкуренції, макроекономічних змін, 
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кон’юнктури ринку. При цьому визначаються такі характеристики: зміни 

обсягів товарів (дорогих / дешевих / середньої ціни) при загальній номенклатурі 

продукції різних видів; ступінь впливу конкуренції; вплив сервісу 

підприємства, зміни форм торгівлі, цін, товарного запасу, асортименту 

вітчизняних (імпортних) товарів, введення торгівлі дефіцитними товарами. 

Узагальнено порядок застосування описуваної методики можна звести до 

наступних етапів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація аналітичних способів визначення ефективності 

реклами [4; 5] 
 

1) обчислення середньої величини покупки для різних категорій клієнтів; 

2) визначення обсягів продавань для різних вартісних діапазонів в перший 

період часу; 

3) визначення обсягів продавань для тих же вартісних діапазонів у другий 

період часу; 

4) побудова розподілу – залежності змін обсягів продавань від вартісних 

діапазонів; 

5) облік сезонності і внутрішніх змін; 

6) виявлення аномальних змін в розподілі, не пов’язаних з відомими 

причинами; 

7) аналіз стану конкурентів для виявлення прив’язки визначеної аномалії в 

розподілі [4]. 
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В цілому в якості переваги даної методики зазначимо незалежність від 

таких факторів, як сезонність та зовнішньоекономічні зміни. 

Щодо відносної методики визначення ефективності реклами, її перевагою 

є можливість врахувати вплив зовнішніх факторів незалежно від їх 

походження. Даний метод носить здебільшого графічний характер:  на графіку 

позначаються реальні зміни у часі ефективності реклами під впливом певного 

параметру та суміщаються зі змінами у різні періоди. Також визначення 

ефективності даним способом передбачає згладжування по точкам графіку 

(використання усереднення), що наразі легко робити з використанням 

сучасного програмного забезпечення. 

Метод виявлення ефективності реклами по графікам змін кількості 

рахунків передбачає опитування. На практиці часто намагаються виявити 

ефективність реклами без проведення опитування, лише на основі практичного 

матеріалу і документів (чеки, рахунки, їх сумарна кількість, кількість постійних 

клієнтів). Водночас даний метод передбачає використання кількості рахунків 

(або суму покупок) постійних клієнтів в якості бази для порівняння загальної 

кількості рахунків. Основою методики є порівняння графіка змін всіх рахунків з 

базовим графіком, що мало залежить від реклами, яким є кількість покупок або 

рахунків, оформлених постійними клієнтами [5]. На наш погляд, дану методику 

можна віднести до відносних, оскільки принцип її дії засновано на порівнянні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що група аналітичних способів 

визначення ефективності реклами ще потребує певного теоретичного 

удосконалення в плані систематизації. В той же час, на нашу думку, 

підприємствам поруч з оціночними способами доцільно застосовувати й 

аналітичні способи оцінки ефективності реклами, адже через неоднозначність 

реклами висновок про тенденції, що проявляються в процесі її змін, точніше 

робити на основі інтерпретації результатів декількох параметрів ефективності. 
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На сучасному етапі становлення та розвитку маркетингової та логістичної 

діяльності існують певні суперечності в поглядах на їх співвідношення, 

подекуди відсутнє системне бачення ролі цих нових прогресивних напрямків в 

економічній науці та у практиці вітчизняних підприємств. Питання 

теоретичного дослідження логістики та маркетингу дискусійне, оскільки інколи 

логістику розглядають як складову частину маркетингу, маркетинг як частину 

логістики або ж логістика і маркетинг вважаються окремими концепціями 

функціонування підприємства. Поряд із цим доречно відмітити, що, як відомо, 

метою будь-якої виробничої системи є задоволення потреб споживача. 

Маркетинг і логістика є частинами цієї системи. Маркетинг визначає попит, 

потреби того чи іншого покупця, а логістика забезпечує просування товарного 

потоку до споживача. В такий спосіб обидві функції забезпечують єдиний 

процес і для досягнення успіху повинні правильно взаємодіяти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та практичним 

аспектам питань, що досліджуються, присвячено наукові праці багатьох 

провідних вчених, а саме: Б. Грахам, Р.С. Джеймс, Ф. Котлер, Є. Крикавський, 

М. Кристофер, М. Окландер, та інші. Cлід відзначити праці Г. Бачинського, 

А.°Вареса, С. Вострецова, О. Стельмашенко. Протеаналіз наукової літератури з 

розгляду аспектів проблеми дозволяє стверджувати, що не вирішеними 

остаточно залишається низка теоретичних і прикладних проблем. Доцільно 

провести пoдaльше вивчeння і розробку питань розподілу і поєднання 

концепцій маркетингу і логістики, особливо стосовно практичної діяльності 

підприємств. 

Метою статті є дослідження поєднання концепцій маркетингу і логістики в 

теоретичному і практичному аспектах в контексті інноваційного розвитку 

вітчизняної економіки. 

Виклад основного матеріалу. 

Концепція логістики та маркетингу базується на економічній спільності, 

що відображає сутність ринкових процесів. Маркетинг являє собою концепцію 

управління (планування, організацію і контроль) виробництвом і реалізацією 

продукції, орієнтовану на попит. Логістика є концепцією управління 

матеріальними, інформаційними та іншими потоками, що орієнтована на 

ефективне використання потенційних коштів і зусиль для вирішення комплексу 

завдань з фізичного переміщення продукції усередині підприємства і у 

зовнішньому середовищі з метою задоволення потреб споживачів у 

транспортно-експедиційних послугах і постачальницько-збутових роботах. 
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Залежно від цілей та завдань, що вирішує логістика та маркетинг, вони, по 

суті, являють собою частини єдиного процесу процесу задоволення потреб 

споживачів. При формуванні маркетингової стратегії промислового 

підприємства маркетинг і логістика невіддільні одне від одного, тому що в 

сукупності вони обумовлюють політику і характер виробничої, 

постачальницької і збутової діяльності промислового підприємства. 

Отже, доцільно виділити основні принципи, що покладено в основу 

концепції маркетингової логістики: 

- системний підхід, інтеграція спеціалізованих виробництв у виробничо-

транспортні, виробничо-транспортно-складські, функціональні системи єдиної 

технології; 

- індивідуалізація вимог до устаткування, перехід від універсальних до 

спеціалізованих установок; 

- гнучкість технологічних ланцюжків, високої надійності і якості 

функціонування системи, можливість внесення змін в графік закупівель 

матеріалів, зміни в термінах постачання; 

- надійність в забезпеченні ресурсами; 

- саморегулювання (збалансованість виробництва); 

- гуманізація праці, високий ступінь її безпеки, естетизація виробничої 

сфери, охорони природи; 

- мінімізація обсягів запасів; 

- економічність (скорочення рівня запасів продукції у споживача до 30-

45%, підвищення рівня транспортного та інформаційного обслуговування); 

- моделювання товарообігу; 

- облік сукупних недоліків виробництва по всьому логістичному ланцюжку 

з орієнтацією на ринок; 

- розвиток сервісу на сучасному рівні; 

- зворотній зв’язок, в якості якого виступає попит споживача, що визначає 

в кінцевому підсумку стратегічні цілі функціонування [1]. 

Сьогодні переважна більшість вітчизняних підприємств не відрізняються 

наявністю загальної та чітко обґрунтованої маркетингово-логістичної стратегії 

розвитку: підприємства обмежуються виконанням поточних завдань фізичного 

просування готової продукції та її маркетингової підтримки. Складності для 

створення ефективної маркетингової логістичної системи для вітчизняних 

підприємств додає низка негативних зовнішніх чинників, зокрема, економічна 

та політична нестабільність, недосконалість правової бази, невисока стартова 

конкурентоспроможність більшості підприємств, нестача інвестицій та 

оборотних коштів, низький попит на вітчизняну продукцію та катастрофічне 

зниження купівельної спроможності населення за основними видами продуктів. 

Доцільно виокремити основні внутрішні проблеми у процесі формування 

маркетингової логістичної системи підприємств [2]: 

- конфлікт цілей і недостатня координація діяльності логістичних і 

маркетингових підрозділів; 

- розмаїття видів маркетингових функцій і логістичних операцій; 
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- зайві запаси в системі логістики та перевитрачання коштів у системі 

маркетингу; 

- географічні межі різних підрозділів підприємства; 

- відсутність інтегрованого інформаційного зв’язку між підрозділами 

маркетингу та логістики на різних рівнях управління; 

- відсутність загальної системи контролю логістичних і маркетингових 

витрат і, як наслідок, неможливість управління ними; 

- зниження загальної ефективності логістичного ланцюга. 

Разом з тим багато вітчизняних підприємств прагнуть адаптуватися до 

динаміки економічних умов шляхом створення відповідних організаційних 

форм, здатних витримувати наростаючу конкуренцію на основі оптимальної 

інтеграції ланок, формування якісного менеджменту, забезпечення оперативних 

комунікацій і взаємовигідних внутрішньо фірмових відносин. 

Отже, доцільно основні завдання механізму розробки інтегрованої 

маркетингової логістики на підприємстві [4]: 

- упорядкувати елементи, цілі, параметри, завдання та ресурси 

логістичного ланцюга підприємства, на основі чого – визначити структуру 

логістичної системи; 

- виділити внутрішні властивості інтегрованого логістичного ланцюга в 

контексті реалізації маркетингових функцій та організації логістичних процесів 

на підприємстві, що визначають її поведінку в мінливій ринковій ситуації; 

- обґрунтувати зв’язки між підрозділами маркетингу й логістики на різних 

рівнях управління в межах інтегрованого логістичного ланцюга; 

- виявити конфліктні ситуації у взаємозв’язках підрозділів маркетингу та 

логістики, а також фактори невизначеності, які впливають на загальну 

ефективність інтегрованого логістичного ланцюга підприємства; 

- формалізувати проблеми взаємодії виробництва, дистрибуції та 

роздрібного продажу, розкрити їх зміст і довести інформацію про можливі 

наслідки до всіх структурних елементів інтегрованого логістичного ланцюга 

підприємства; 

- обґрунтувати перелік і доцільну послідовність виконання маркетингових 

та логістичних завдань, які забезпечують ефективне виконання бізнес-процесів 

у межах інтегрованого логістичного ланцюга підприємства; 

- розробити модель маркетингово-логістичного комплексу, яка дозволяє 

розглядати виниклі проблеми з найважливіших позицій, і здійснити вибір 

можливих варіантів дій. 

Отже, першим кроком на шляху створення оптимального інтегрованого 

логістичного ланцюга має бути розроблення стратегічного плану логістики та 

маркетингу в рамках об’єднаного комплексу. Механізм формування 

інтегрованого маркетингово-логістичного комплексу інтегрованого 

логістичного ланцюга підприємства, а також розставлення пріоритетів і 

розроблення стратегічного плану можуть бути проведені в декілька етапів, які в 

логічній послідовності узагальнено на рис. 1. 

Механізм практичної реалізації ефективної організаційної структури 
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інтегрованого маркетингово-логістичного комплексу пов’язаний з достатньо 

серйозними процесами перебудови всередині існуючого логістичного ланцюга, 

а також з певними витратами і потребує достатньо багато часу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Послідовність етапів формування інтегрованого маркетингово-

логістичного комплексу логістичного ланцюга [5] 

 

Проведене дослідження сучасного використання концепцій маркетингу і 

логістики в діяльності підприємств, а також аналіз багатьох наукових праць 

дозволили виробити пропозиції щодо формування ефективної організаційної 

структури маркетингово-логістичного комплексу. 
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Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах при створені 

власного бізнесу виникає потреба у фінансових та людських ресурсах, при 

цьому пошук компетентних співробітників виявляється дуже складним етапом. 

Ця потреба сприяє поширенню аутсорсигу у таких сферах як: бухгалтерський, 

юридичний, кадровий, інформаційно-технологічний, логістичний та аутсорсинг 

персоналу. Необхідність поширення логістичного аутсорсингу виникає у тому, 

що підприємство – виробник має певні труднощі з використанням власних 

ресурсів для організації певних логістичних операцій, які він може довірити 

логістичному провайдеру. 

Проблемами активного впровадження аутсорсингу в Україні є відсутність 

конкретно сформованго нормативно-правового регулювання, контролю та 

відповідальності за порушення. Згідно зі ст. 6 Цивільного Кодексу України 

«сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами 

цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 

законодавства» [1, с. 1]. А вже у ст. 627 «сторони є вільними в укладенні 

договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог 

Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, 

вимог розумності та справедливості» [1, с. 11]. 

Логістичний  аутсорсинг, або так звана контрактна логістика (contract 

logistics) – це використання зовнішньої фірми-оператора (перевізника, 

складської фірми або фірми, яка управляє транспортом) для виконання усіх або 

деяких функцій певної компанії у сфері управління матеріалами або поставки 

продуктів на ринок [2]. 

На ринку логістичних послуг одні підприємства мають власні автопарки і 

склади, штат диспетчерів і митних брокерів, інші купують всі ці послуги в 

спеціалізованих компаній. Хтось в одного провайдера, хтось у декількох 

різнопрофільних, хтось на основі довгострокових договорів, хтось час від часу, 

за необхідності. Провайдери логістичних послуг за кількістю логістичних 

функцій, а також рівнем доступу до міжнародних і регіональних ринків збуту 

поділяються на 5 рівнів логістичного сервіс, які наведені в табл. 1 [3]. 

Проект переходу компанії на логістичний аутсорсинг повинен містити в 

собі відповіді на наступні питання: мета компанії при переході до аутсорсингу 

логістики, етапи переходу й завдання по етапах; планований фінансовий 

результат на перспективу (рік, три роки та більше); витрати на реалізацію 

проекту; строки реалізації проекту початок-закінчення; ресурси, що 
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вивільняються, зразковий план їхнього вивільнення; перелік нормованих 

логістичних і фінансових показників оцінки роботи аутсорсера; перелік вимог 

до аутсорсеру [4]. 

 

Таблиця 1 – Рівні логістичного сервісу та їх характеристика 

Рівень логістичного сервісу Характеристика рівня логістичного сервісу 

Логістика першої сторони (1PL) Підприємство повністю самостійно здійснює 

логістичні процеси 

Логістика другої сторони (2PL) Підприємство залучає перевізників та орендують 

склади , але управляють ланцюгом поставок 

самостійно 

Логістика третьої сторони (3PL) Надання логістичних послуг, які виходять за межі 

транспортування та складування товарів 

Логістика четвертої сторони 

(4PL) 

Інтеграція всіх компаній, залучених в ланцюг поставок 

Логістика п’ятої сторони (5PL) Управління всіма компонентами ланцюга поставок за 

допомогою електронних засобів інформації 

Розроблено авторами на основі опрацьованого матеріалу [3] 

У процесі здійснення логістичного аутсорсингу виділяють фази, які 

наведенні на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фази логістичного аутсорсингу 
Розроблено авторами на основі опрацьованого матеріалу [5] 

 

В ході дослідження можна зробити висновки про те, що для здобуття 

глобальних конкурентних переваг для пристосування вітчизняних компаній до 

вимог кон’юнктури глобального ринку можна за умови залучення логістичного 

аутсорсингу. Для подальшого розвитку аутсорсингу в Україні необхідно 
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щодо логістичного аутсорсингу 
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приділити увагу як методологічним аспектам, так і проблемам організації 

логістичного ланцюга, для реалізації та контролю руху товарів з мінімальними 

затратами у логістичних ланках. 
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Нестабільність економічної ситуації, що склалася в Україні, не могла не 

відобразитись на функціонуванні банківських установ. Клієнти дедалі частіше 

починають масово забирати депозити та готівку з рахунків, внаслідок чого 

банки отримують значні збитки, а це може призвести до їх банкрутства. За 

таких умов більшість банків намагаються повернути довіру своїх клієнтів, 

концентруючи зусилля на пошуку ефективних шляхів просування послуг, 

стимулювання збуту та покращення власного іміджу. 

Імідж організації – відносно стійкий емоційно забарвлений образ 

(впізнаваність) суб’єкта соціально-економічних відносин, який формується під 

впливом соціальних норм, ціннісних орієнтацій, стереотипів, інформаційних 

повідомлень про організацію; це засіб комунікації, інструмент спілкування 

організації з свідомістю цільових груп громадськості [1, с. 35]. 

Імідж банку існуватиме незалежно від того, чи працює над його 

створенням керівництво, оскільки його діяльність у будь- якому випадку 

формуватиме певні думки та ставлення серед клієнтів. Якщо банк 

цілеспрямовано не працює над створенням власного іміджу, він формується 

стихійно – під впливом факторів, що так чи інакше стають надбанням 

гласності. Звідси випливає, що банківській установі необхідно управляти 

процесом утвердження власного іміджу, аніж миритися з образом, 

сформованим стихійно, і часто не без «допомоги» конкурентів [2]. 
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Отже, формування саме позитивного іміджу банківської установи є одним 

з ключових факторів його стабільної комерційної діяльності та підвищення 

конкурентоспроможності у сучасних ринкових умовах, а отже повинне займати 

важливе місце при розробці маркетингової політики банку.  

Питання дослідження формування та оцінки іміджу в банках підіймалися у 

працях таких науковців: Г.А. Васильєв [3], О.В. Дубовик [4], Є. Балашова [5], 

І.П. Гаврилішин [6], І.О. Лютий [7], Т. Бурцева [8] та інші. 

Імідж банку виконує певні функції, метою яких є створення конкретного 

відносно сталого уявлення про банк, що відбиватиметься в свідомості людей і 

визначатиме їх подальші дії, виходячи з різних моральних, естетичних, ділових 

думок, що склалися на основі цього уявлення. Тим самим, позитивний імідж 

банку може привести до залучення нових клієнтів, збільшення прибутку, 

підвищення стійкості банку на ринку і стати ефективним фактором в боротьбі з 

конкурентами. 

Виділяють два види іміджу організації, на кожен з яких має вплив низка 

певних чинників (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Чинники, що пливають на імідж банку 

 

На сьогоднішній день більшість вітчизняних банків пропонує клієнтам 

майже однакові види послуг та продуктів, які мають приблизно однакову ціну 

та якість. В такій ситуації при виборі банку клієнтом вирішальним фактором 

може стати саме його імідж, оскільки потенційний клієнт обирає банк 

керуючись позитивними відгуками та довірою до нього громадськості. 

Однак, варто зазначити, що імідж комерційного банку може різнитися, в 

залежності від груп громадськості. Тобто, один і той самий банк може по-

різному сприйматися клієнтами, бізнес-партнерами, держструктурами, 

місцевою та міжнародною громадськістю [7]. 

Наприклад, імідж банку в очах клієнтів складається з деяких унікальних 

характеристик продуктів та послуг, що представлені у банку. Це може бути 
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якість, дизайн, сервісні послуги, система знижок, ціна, уявлення клієнтів про 

заявлену місію та стратегії банку, а також його фірмовий стиль. 

Вагомими складовими іміджу комерційного банку для партнерів можуть 

бути: надійність банку, його лояльність до партнерів, ділова репутація, 

дотримання етичних норм бізнесу. Важливою також є інформаційна 

відкритість, та ділова відкритість банку, індикаторами якої є обсяг продажів, 

відносна частка ринку, розманітність банківських продуктів і послуг, гнучка 

цінова політика. 

Імідж комерційного банку для держструктур складають уявлення про банк 

представників регіональної адміністрації, виконавчої та законодавчої влади. 

Параметрами іміджу для держструктур є: значимість банківських продуктів і 

послуг для регіону, міра участі банку в регіональних соціальних програмах, 

виконання банком національних і регіональних законів, кількість наданих 

робочих місць для жителів регіону, відкритість комерційного банку до 

неформальних контактів. 

Соціальний імідж комерційного банку визначають уявлення широкої 

громадськості про соціальні цілі та ролі комерційного банку в економічному, 

соціальному та культурному житті суспільства. Соціальний імідж формується 

за допомогою інформування громадськості про соціальні аспекти діяльності 

комерційного банку, такі як спонсорство, меценатство, підтримка суспільних 

рухів, участь у вирішенні проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я, 

сприяння конкретним особам [7]. 

Корпоративний імідж виступає як один з інструментів досягнення 

стратегічних цілей комерційного банку, які стосуються основних сторін його 

діяльності й орієнтовані на перспективу. Формування позитивного іміджу 

потребує цілеспрямованої систематичної роботи, пов’язаної з перетворенням 

реального іміджу комерційного банку в позитивний. З метою оцінки та 

формування позитивного корпоративного іміджу комерційного банку доцільно 

розглядати «дзеркальний» імідж, тобто уявлення вищого менеджменту про 

імідж банку. Оскільки ініціація і ресурсне забезпечення робіт з формування 

позитивного іміджу залежать насамперед від керівництва, то стратегічним 

завданням є зближення «дзеркального» іміджу банку з його реальним іміджем, і 

далі – перетворення останнього в позитивний імідж, який підсилює ринкову 

силу комерційного банку. Методику формування корпоративного іміджу 

комерційного банку можна зобразити такою послідовністю дій [9]: 

1. Аналіз маркетингового оточення комерційного банку і виділення 

цільових (найважливіших для його діяльності) груп громадськості. 

2. Формування набору найістотніших іміджестворюючих факторів для 

кожної з цільових груп громадськості. 

3. Розробка бажаного образу комерційного банку (з погляду встановлених 

стратегічних цілей) для кожної цільової групи громадськості. 

4. Оцінка стану іміджу комерційного банку в кожній із цільових груп 

громадськості. 
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5. Розробка і реалізація плану заходів щодо формування позитивного 

іміджу комерційного банку у свідомості цільових груп. 

6. Контроль за досягненими результатами і коригуванням (за необхідності) 

плану формування позитивного іміджу. 

Процес формування та управління іміджем комерційного банку відіграє 

особливу роль як у забезпеченні потреб клієнтів, так і в розвитку 

міжбанківської конкуренції в цілому. 

Тому при розробці та реалізації політики формування іміджу банку 

необхідно проводити комплексну програму,що включає різні напрямки з 

поліпшення іміджу шляхом проведення різних заходів. 

Наприклад, для сприяння покращенню іміджу банками можуть 

проподитися наступні заходи: 

 робота з рекламними і PR-компаніями; 

 поширення інформації про власну діяльність в ЗМІ; 

 організація прес-конференцій, участь в форумах, конгресах і т. п.; 

 оприлюднення річної звітності з метою забезпечення інформаційної 

відкритості; 

 впровадження системи мотивації праці та системи соціальної гарантії 

для персоналу; 

 організація навчання та підвищення кваліфікації співробітників; 

 участь в соціальних програмах; 

 вирішення спільно з регіональними структурами проблем зайнятості, 

екології, освіти, охорони здоров'я і т. д. 

Така програма заходів дозволить банку забезпечити інформацією про свою 

діяльність усі групи громадськості, та закласти основу в формуванні його 

позитивного іміджу. 

У підсумку, зростання довіри до банку і якості обслуговування зменшують 

ризик втрати клієнтів і сприяють підвищенню привабливості банку для 

потенційних клієнтів. 
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Gegenwärtig trägt die Instabilität der Weltwirtschaft zur Entstehung einer Ära 

globaler Unsicherheit bei, die durch eine Zunahme der Insolvenzen von Unternehmen 
gekennzeichnet ist, sofern sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Daher ist die 
rechtzeitige Erkennung der Insolvenzgefahr für die heutige Geschäftstätigkeit von 
größter Bedeutung. Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld hat die Notwendigkeit 
zugenommen, das genaueste Modell für die Vorhersage der 
Insolvenzwahrscheinlichkeit von Unternehmen zu finden. Die Notwendigkeit, die 
Gefahr eines Bankrotts zu verhindern, hat auch durch den Einsatz in- und 
ausländischer Methoden zugenommen. Untersuchungen zu 
Konkurswahrscheinlichkeitsanalysemodellen verlieren heute nicht an Relevanz und 
erfordern eine detailliertere Betrachtung. 

Analyse aktueller Forschungen und Veröffentlichungen. Die Bestimmung der 
Insolvenzwahrscheinlichkeit von Unternehmen wird von in- und ausländischen 
Wissenschaftlern wie E. Altman, Beaver, James Olson, A. Taffler und Tishow mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgt. Bemerkenswert sind die Veröffentlichungen 
moderner Wissenschaftler über die Mängel bestehender Methoden zur Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit eines Konkurses in der Praxis ukrainischer Unternehmen, die in 
der Entwicklung von R. Romaniv, O. Shapurova, O. Tereshchenko, V. Matviychuk 
und andere vorgestellt wurden. Trotz des jährlichen Beschäftigungswachstums sind 
die Aussichten für weitere Forschung in diesem Bereich Fragen im Zusammenhang 
mit der Verbesserung des Mechanismus der Vorhersage der 
Insolvenzwahrscheinlichkeit in Bezug auf seine Komponenten, bestehenden 
Kriterien, Auswahl von Metrikern und mehr. 

Ziel des Artikels ist es, ausländische und inländische Methoden zur Bestimmung 
der Insolvenzwahrscheinlichkeit eines Unternehmens zu untersuchen, ihre 
wichtigsten Vor- und Nachteile sowie die Möglichkeit der Verwendung in der Praxis 
der Verwaltung inländischer Unternehmen zu ermitteln. 

Überblick über das Hauptmaterial. Angesichts der Auswirkungen der globalen 
Finanzkrise und der instabilen Wirtschaftslage in der Ukraine laufen viele 
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Betreiberunternehmen Gefahr, in einer Krise zu stecken, was in den meisten Fällen 
zum Bankrott führt. 

Nach dem Insolvenzgesetz der Ukraine ist Insolvenz die Unfähigkeit eines 
Unternehmens, seine Verpflichtungen gegenüber Gläubigern aufgrund 
unzureichender Liquidität zu erfüllen und zu erfüllen. Ukrainische Autoren [1] 
betrachten «Insolvenz als die finanzielle Situation eines Unternehmens, in dem seine 
Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte verdeckt sind, sein Eigenkapital ist 
negativ». 

Die wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen das Unternehmen ständig unter 
dem Einfluss von Wettbewerb, instabilem, dynamischem Umfeld steht und sich 
folglich in einer Krisensituation befindet und infolgedessen bankrottgeht, haben 
neben dem Konzept der «ökonomischen Diagnostik des Unternehmens» das Konzept 
der «Konkursdiagnostik» in die wissenschaftliche Lehre aufgenommen [2]. 

Nach [3] bedeutet Insolvenzdiagnose ein System der retrospektiven, operativen 
und prospektiven gezielten Analyse, das darauf abzielt, Anzeichen eines 
Krisenzustands eines Unternehmens zu identifizieren, die Gefahr seiner Insolvenz 
und die Möglichkeiten zur Überwindung der Krise zu bewerten. In [4] wird 
argumentiert, dass die Insolvenzdiagnostik ein ganzes System zielgerichteter 
Finanzanalysen ist, das darauf abzielt, die Parameter der Krisenentwicklung des 
Unternehmens zu identifizieren, die in Zukunft die Gefahr seiner Insolvenz erzeugen. 

Zu den bekanntesten westlichen Modellen für die Analyse und Diagnose der 
Insolvenzwahrscheinlichkeit gehören die folgenden Faktormodelle: Altman, Lis, 
Tafler, Tisshaw, Fulmer usw., die verschiedene Faktoren berücksichtigen, die die 
Zahlungsfähigkeit und die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinflussen. 

Der Begründer der Insolvenzprognose ist Edward Altman, der weltweite 
Anerkennung erlangt hat, nachdem er eine mathematische Formel erstellt hat, die das 
Insolvenzrisiko jedes einzelnen Unternehmens misst (Z-Scoremodel). Basierend auf 
einer Umfrage unter bankrotten Unternehmen ermittelte Altman die 
Signifikanzkoeffizienten einzelner Faktoren bei der integrierten Insolvenzbewertung. 
Dieses Modell sieht folgendermaßen aus: 

 
Z = 1,2 ≤ X1 + 1,4 ≤ X2 + 3,3 ≤ X3 + 0,6 ≤ X4 + X5 (1) 

 
wobei Z ist der integrale Indikator für den Konkurs ist; 
X1 - das Verhältnis des Betriebskapitals zur Höhe des Vermögens; 
X2 - das Verhältnis der Gewinnrücklagen zu den Verbindlichkeiten 

(Eigenkapitalrendite); 
X3 - das Verhältnis des Betriebsgewinns zur Höhe der Verbindlichkeiten (Höhe 

der Kapitalrendite); 
X4 - das Verhältnis des Marktwerts von Aktien zu Schulden; 
X5 - das Verhältnis von Umsatz zu Vermögenswert. 
 
Die Berechnung des Z-Indikators für ein bestimmtes Unternehmen kommt zu 

folgendem Ergebnis: 
Wenn Z < 1,81 – die Insolvenzwahrscheinlichkeit liegt zwischen 80 und 100%; 

wenn Z = 1,81-2,77 – durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines 
Unternehmenszusammenbruchs von 35 auf 50%; wenn Z = 2,77-2,99 – die 
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Insolvenzwahrscheinlichkeit ist nicht groß von 15 bis 20%; wenn Z > 2,99 – die 
Situation im Unternehmen stabil ist, dann ist das Insolvenzrisiko in den nächsten 
zwei Jahren äußerst gering. 

Die Vorhersagegenauigkeit dieses Modells am Horizont beträgt 95% für ein Jahr 
und 83% für zwei Jahre. Der Nachteil dieses Modells ist, dass es nur für große 
Unternehmen in Betracht gezogen werden kann, die ihre Anteile an der Börse 
platziert haben. 

1978 entwickelte Gordon L. Springgate ein proprietäres Modell zur Vorhersage 
der Insolvenzwahrscheinlichkeit, das auf dem Altman-Modell und der schrittweisen 
Diskriminanzanalyse basiert. Die Insolvenzwahrscheinlichkeit unter Verwendung des 
Springgate-Modells ist gegeben durch (2): 

 
           Z = 1,03 ≤ X1 + 3,07 ≤ X2 + 0,66 ≤ X3 + 0,4 ≤ X4, (2) 
 
wobei X1 - ist das Betriebskapital / die Bilanzsumme ist; 
X2 - (der Betriebsgewinn + zu zahlende Zinsen) / die Bilanzsumme; 
X3 - das Betriebsergebnis / kurzfristige Verbindlichkeiten; 
X4 - der Nettoumsatz / die Bilanzsumme. 
Bei Z <0,862 ist das Unternehmen potenziell bankrott. 
Im Rahmen des Tests des Springgate-Modells wurde anhand von Daten von 40 

Unternehmen eine Genauigkeit von 92,5% für das kommende Jahr ermittelt. 
Die Vorteile dieses Modells sind, dass der Vorhersagefehler insgesamt 10% 

nicht überschreitet; berücksichtigt auch nicht die Marktkapitalisierung von 
Unternehmen (nicht beschränkt auf Aktiengesellschaften). Doch weist das 
Springgate-Modell erhebliche Nachteile auf: die Vorhersagegenauigkeit nimmt mit 
der Zeit ab; das Modell ist eine Modifikation des Z (Altman-Konto der Version von 
1968 (letzteres ist veraltet und für den modernen Gebrauch unbrauchbar)). Für 
ukrainische Unternehmen kann das Springgate-Modell als zusätzliches Modell 
verwendet werden, da nichtwirtschaftliche Faktoren nicht berücksichtigt werden. 

Bei den inländischen Modellen sollte auf das diskriminierende Modell von 
O. Tereshchenko geachtet werden. Die Besonderheit dieser Technik besteht darin, 
dass sie etwas voreingenommene Schätzungen aufweist. Es konzentriert sich auf die 
Reduzierung der Fehlklassifizierung von finanziell insolventen Unternehmen in der 
nachhaltigen Gruppe. Eine solche Asymmetrie zielt darauf ab, den Anleger vor 
riskanten Investitionen zu schützen, verringert jedoch die Genauigkeit der Prognose 
insgesamt [5]. 

Tereshchenkos Modell wird durch die Formel bestimmt: 
 

Z = 1,5 ≤ X1 + 0,08 ≤ X2 + 10 ≤ X3 + 5 ≤ X4 + +0,3 ≤ X5 + 0,1 ≤ X6 (3) 
 

wobei X1 - das Verhältnis von Cashflows zu Verbindlichkeiten ist; 
X2 - die Bilanzwährung zu Verbindlichkeiten; 
X3 - das Verhältnis des Nettogewinns zur durchschnittlichen jährlichen Höhe 

des Vermögens; 
X4 - das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz; 
X5 - das Verhältnis von Vorräten zu Umsatz; 
X6 - das Verhältnis von Umsatz zu Anlagekapital. 
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Wenn Z > 2 - Insolvenz nicht bedroht ist, 1 <Z <2 – Finanzstabilität gebrochen 
ist, 0 <Z <1 – besteht Insolvenzrisiko. 

Die Nachteile dieses Modells Tereshchenko sind die unzureichende 
Rechtfertigung der kritischen Punkte einzelner Indikatoren, was zu einer 
Ungenauigkeit bei der Festlegung der Standards für Finanzindikatoren sowie zu der 
Tatsache führt, dass es ein breites Spektrum an Unsicherheiten aufweist. 

Es lohnt sich, das Modell von A. Matviychuk zu gewichten, das für ukrainische 
Unternehmen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Übergangswirtschaft 
und der Funktionsweise wirtschaftlicher Einheiten unter solchen Bedingungen 
entwickelt wurde, charakterisiert daher die bestehende finanzielle und wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens am besten. 

Die Berechnungsmethode dieses Modells ist in der Formel angegeben: 
 
Z = 0,033 ≤ X1 + 0,268 ≤ X2 + 0,045 ≤ X3–0,018 ≤ X4– 0,004 ≤ X5–0,015 ≤ X6 

+ 0,702 ≤ X7 (4) 
 
wobei X1 - das Asset Mobility Ratio ist; 
X2 - der Umsatzquote der Verbindlichkeiten; 
X3 - die Eigenkapitalquote; 
X4 - das Asset Return Ratio; 
X5 - das Verhältnis der Sicherheit des eigenen Betriebskapitals; 
X6 - das Konzentrationsverhältnis des angezogenen Kapitals; 
X7 - der Verschuldungsquote. 
 
Wenn wir bei Anwendung dieses Modells zur Schätzung der Finanzlage einen 

Wert von Z erhalten, der mehr als 1.104 beträgt, zeigt dies eine zufriedenstellende 
Finanzlage des Unternehmens und eine geringe Wahrscheinlichkeit seines Konkurses 
an. Und je höher der Z-Wert, desto stabiler die Unternehmensposition. Wenn der 
Wert von Z für das Unternehmen weniger als 1.104 betrug, besteht die Gefahr einer 
Finanzkrise. Mit einem weiteren Rückgang von Z steigt die 
Insolvenzwahrscheinlichkeit des analysierten Unternehmens [6]. 

Der Nachteil des Modells besteht darin, dass es im Hinblick auf die spezifische 
Funktionsweise von Banken konzipiert ist, die für Industrieunternehmen 
möglicherweise nicht objektiv genug sind. Die Zuordnung von nur zwei Klassen von 
Unternehmensstatus bei der Erstellung eines diskriminierenden Modells reicht nicht 
immer aus, um die tatsächliche finanzielle Situation zu beurteilen. 

Die Schlussfolgerung. Die effektive Verwendung dieser Modelle erfordert eine 
klare Analyse unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Betriebsbedingungen 
und des Eigentums an wirtschaftlichen Einheiten. 
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На сучасному етапі фондовий ринок України на стадії становлення і 

значно відстає від фондових ринків промислово розвинених країн. Дивлячись 

на таку ситуації в державі, розгляд теми фондового ринку, його сучасного стану 

та особливостей фондової біржової торгівлі є надзвичайно актуальним для 

економіки України. 

В Україні фондові біржі діють у вигляді акціонерних товариств. Вони 

зосереджують попит і пропозицію цінних паперів, сприяють формуванню їх 

ринкового курсу і втілюють в життя свою діяльність відповідно до 

законодавства України, статутів і правил біржової торгівлі. Фондові біржі 

формуються торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення 

комісійної і комерційної діяльності з цінних паперів [1]. 

Одним з провідних джерел інформації про стан ринків цінних паперів є 

дані, які поширюються та збираються міжнародним рейтинговим агентством 

«Standard & Poor's». За класифікацією «Standard & Poor's» Україна віднесена до 

групи «Frontier markets» (граничний ринок), в який входять ще 22 держави 

(зокрема, Румунія, Словенія, Кіпр, Панама). «Frontier markets» – це ринки, які 

вважаються меньшими в порівнянні з «Emerging markets» (від англ. «Ринки, що 

розвиваються») [2, с. 361]. 

Впродовж 2019 році фондовий ринок України характеризується стрімким 

зростанням операцій, здійснених в його біржовому сегменті. Особливо, обсяг 

виконаних біржових контрактів із цінними паперами на організованому ринку в 

2019 році становив 304,9 млрд. грн., тоді як у 2018 році цей показник був 260,87 

млрд. грн.  

Протягом 2019 року на біржовому ринку спостерігалась консолідація 

торгівлі цінними паперами на таких фондових біржах, як «Перспектива» та 

«ПФТС» у вигляді 98,7% вартості біржових контрактів, свідчать дані НКЦПФР. 

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-грудня 

2019 року на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 98,9% від 

загального обсягу біржових контрактів протягом зазначеного періоду. 
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Протягом 2018 року макроекономічні процеси характеризувалися певною 

нестабільністю, відповідно відреагував і фондовий ринок України. Важливим 

індикатором фондового ринку є індекс, який дає можливість оцінити загальну 

ситуацію на ринку цінних паперів. Вітчизняні фондові індекси завершили 

2019  рік зниженням, зокрема, індекс, UX (Українська біржа) впала з початку 

року на 181%. 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-грудні 

2019 року, становив 112,68 млрд. грн., що більше на 52,3 млрд грн порівняно з 

відповідним періодом 2018 року (60,34 млрд. грн).  

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР), станом на листопад 2019 року в Україні зареєстровано 10 

організаторів торгів на фондовому ринку. На даний час у світі існує лише 

декілька країн для яких є характерна така кількість фондових бірж. Проте 

кількість аж ніяк не впливає на якість послуг, навпаки, призводить до 

децентралізації попиту та пропозиції на цінні папери, провокує процес 

маніпулювання цінами на ринку, призводить до встановлення різних правил 

укладення та виконання біржових договорів [3]. 

Наприкінці 2019 року найбільшу кількість випусків цінних паперів, які 

перебувають в обігу на фондових біржах, було розміщено на ПФТС (37.6%), 

біржі «Перспектива» (61%). За підсумками 2019 року спостерігається 

перерозподіл обсягів торгів на організаторах торгівлі. Так, питома вага обсягів 

торгів ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» у 2019 році збільшилась на 12,9 

процентні пункти і становила 61%, при зменшенні питомої ваги обсягів торгів 

АТ «Фондова біржа «ПФТС» на 5,46 процентні пункти до 37.6% (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Діяльність фондових бірж в Україні та їх частка у загальному 

торговому обороті, 2014-2019 роки млрд грн 

Фондова біржа 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ПФТС 95,80 53,10 93,7 64,30 112,50 114,90 

частка,% 15,46 18,55 39,80 31,26 43,14 37,68 

Перспектива 490,40 220,30 136,05 127,40 127,30 186,00 

частка,% 79,15 76,97 57,80 61,93 48,81 61,00 

Українська біржа 8,50 6,60 3,50 13,40 20,90 3,80 

частка,% 1,37 2,30 1,49 6,51 8,01 1,25 

Інші 24,9 6,2 2,15 0,6 0,1 0,2 

частка,% 4,02 2,16 0,91 0,29 0,04 0,07 

Усього 619,6 286.2 235,4 205,7 260,8 304,9 

Складено авторами за даними [4] 

 

Отже, 98,7% загального обсягу торгів припадає на дві біржі. В загальному 

обсязі торгів в той же час частка інших фондових бірж склала лише 1,27%. 

Українська біржа займає 3,8 млрд. грн.  
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Провідною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в економіці 

держави, вважається перерозподіл інвестиційних ресурсів і забезпечення 

грошовим капіталом потреб виробництва. Для виконання даної функції 

повинна працювати розвинена інфраструктура фондового ринку, бути введений 

великий діапазон інструментів і дієві механізми взаємодії учасників ринку. 

Зараз як на законодавчому, так і на організаційно-інституційному рівнях 

відбувається переважна більшість подій, позначених в належних нормативно-

правових актах з розвитку фондового ринку України. Деякі заходи все ще 

чекають реалізацію. Такі, як випуск нових інструментів на фондовому ринку; 

концентрації торгів цінними паперами на фондових біржах; консолідація 

біржової системи; централізація депозитарної системи. 

Сучасні проблеми, які мають місце бути на фондовому ринку України і не 

дають його подальшого розвитку – це невисока ліквідність і капіталізація, 

масштабний дефіцит внутрішніх валютних ресурсів для вкладень, низька частка 

біржового розділу ринку, відсутнє законодавче регулювання ціноутворення, 

обмежене чисельність ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових 

інструментів , найвища фрагментарність біржової та депозитарної структури. 

Всі вони відображають посткризовий період, що в даний момент переживає 

український фондовий ринок. 

Можна запропонувати такі стратегічні орієнтири розвитку ринку цінних 

паперів в Україні: 

по-перше, в найближчі роки доцільно проводити диверсифікацію 

грошових вкладень, шляхом стимулювання капіталовкладень в 

середньострокові цінні папери; 

по-друге, зробити умови для додаткової емісії акцій і облігацій учасників 

ринку цінних паперів; 

по-третє, здійснити підйом розмірів торгів на ринку цінних паперів 

методом спрощення процедури початкового розміщення акцій (IPO) для 

публічних акціонерних товариств, які проводять лістинг на вітчизняних 

фондових біржах. 

Сутність ринку цінних паперів не обмежується фінансовими відносинами, 

які складаються в процесі їх обігу. Вона поглиблюється і доповнюється 

системою властивих рис, характерних лише даному ринку: на ньому 

продаються і купуються особливі товари – цінні папери, діють особливі 

учасники, формується особлива пропозиція і попит, специфічно визначається 

вартість цінних паперів, особливим є і регулювання ринку. 

Основні проблеми фондового ринку розподілені на проблеми мікрорівня, 

які вирішуються членами ринку цінних паперів і труднощі макрорівня, які 

можна вирішити за умови інтенсивної ролі держави у формуванні фондового 

ринку.  

Для вирішення проблем розвитку ринку цінних паперів можна прийняти 

такі заходи: розробка загальнодержавної довгострокової стратегії розвитку 

фондових бірж; сприяння підвищенню прозорості операцій на фондовій біржі 

та удосконалення її діяльності; підвищення рівня компетентності населення з 
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питань фондового ринку, що сприятиме залученню вільних фінансових 

ресурсів домогосподарств; покращення якості професійної діяльності на ринку; 

стабілізація законодавчої бази, створення системи захисту прав. 
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Вартісна концепція управління (Value Based Management – VBM) 

розпочала своє існування у 80-х роках ХХ століття, коли вперше у своїй 

науковій праці «Ten Waуs to Create Shareholder Value» американський 

економіст Альфред Раппапорт теоретично описав основні принципи теорії 

менеджменту, заснованого на вартості підприємства [1]. Основною метою 

практики управління на початку 80-х років було вимірювання різних 

показників прибутковості, які включали ціну капіталу що використовувався у 

різних сферах діяльності компанії. Визначившись з тим, що капітал мав свою 

ціну, ці показники вказували на ті напрямки діяльності компанії, де капітал 

інвестувався не прибутково.  

У сучасній економічній теорії це система управління фінансово-

господарською діяльністю компанії, де головним критерієм успіху бізнесу 

виступає його ринкова вартість та сукупність заходів, які приймає менеджмент 

для прямого впливу на основні підсумкові фактори вартості з метою їх 

підвищення. Іншими словами, концепція управління вартістю є механізмом 

забезпечення безперервного росту ринкової вартості акцій підприємства та, 

відповідно, самого підприємства. Головною рушійною силою збільшення 

вартості підприємства виступають рішення менеджменту, які пов`язані з 

конкретними управлінськими завданнями і саме ці рішення є цільовою 

функцією управління, максимізація якої і є головним завданням управлінців. 

http://www.nssmc.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-1
https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/#page-1
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Головною перевагою концепції управління на основі вартості 

підприємства для власників є надання такої необхідної стабільності у 

сучасному мінливому економічному середовищі, про яке мріють багато 

вітчизняних підприємств. Ідея максимізації ринкової вартості компанії гарантує 

їй інтерес від інвесторів, які будуть забезпечувати її капіталом та підтримувати 

подальший розвиток. Саме вартість підприємства несе в собі максимум 

необхідної інформації для інвестора, а здатність управляти цією вартістю 

демонструє рівень досягнення цілей корпоративної стратегії, яка повинна бути 

націлена на максимізацію багатства власників [2]. 

Якщо підприємство тільки починає використовувати стратегію управління 

на основі вартості підприємства, перед ним постає питання щодо  принципів, 

яких потрібно дотримуватись для її успішної реалізації. Серед головних можна 

виділити наступні: 

1. При плануванні та контролю діяльності підприємства основним 

критерієм успіху виступає створена компанією вартість; 

2. Оцінка будь-яких інвестиційних рішень повинна базуватись на основі 

вартісних принципів; 

3. Впровадження системи показників, які найбільш повно відбивають стан 

створеної вартості для оцінки результатів фінансово-господарської 

діяльності; 

4. Створення каналу обміну інформації з учасниками фінансового ринку для 

своєчасного ознайомлення їх з проектами підприємства та їх 

перспективах в контексті створення вартості; 

5. Розробка механізму заохочення менеджерів компанії, які працюють з 

створенням вартості для акціонерів. 

Процес впровадження вартісної концепції управління займає багато часу 

та складається з декількох етапів, а саме: 

1. Етап. Визначення точки відліку – оцінка поточного стану вартості; 

2. Етап. Розробка показників VBM, орієнтованих на створення вартості; 

3. Етап. Визначення факторів (драйверів) вартості та визначення методу їх 

аналізу й обліку; 

4. Етап. Оцінка внеску кожного структурного підрозділу у вартість 

підприємства; 

5. Етап. Створення ефективної системи контролю діяльності компанії. 

Вітчизняний бізнес досить обережно впроваджує концепцію VBM у свою 

діяльність, в той час як більшість провідних світових компаній таких як Apple, 

Coca-Cola, Merrill Lynch та Disney активно використовують її у своїй 

фінансово-господарській діяльності. Coca-Cola, провівши вартісний аналіз, 

вирішили відмовитися від всіх активів, що були не пов’язані з напоями, Merrill 

Lynch – визначивши неприбуткові напрямки діяльності прийняли рішення 

щодо перерозподілу власного капіталу, Disney – визначила для себе що набір 

ключових показників вартості їх бізнесу можуть допомогти їм вийти на ринки 

роздрібної торгівлі та навіть круїзи [3]. 
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Спираючись на досвід іноземних компаній, можна стверджувати що к 

впровадженню VBM системи легше адаптуватися підприємствам, які мають 

фінансові труднощі, або нові компанії у яких немає необхідності руйнувати 

створені норми корпоративної культури.  

Концепція управління на основі вартості в реаліях України не є 

популярною, адже вона має свої недоліки серед яких: 

 закритість суб’єктів бізнесу; 

 недостатній розвиток фондового ринку; 

 політична нестабільність; 

 зміни законодавства. 

Попри ці негативні моменти, існує низка українських компаній, яка 

активно використовує VBM систему у своїй діяльності. 

Таким чином, система управління підприємством на основі вартості є 

однією з найпрогресивніших систем у світі, яка дозволяє максимально точно 

оцінювати ефективність бізнесу, надає найбільш повну та прозору інформацію 

про підприємство інвесторам та власникам, а також надає компанії захист від 

загроз зовнішнього економічного середовища та допомагає у набутті ним 

фінансової стійкості та позитивного іміджу в очах інших суб’єктів економіки. 

Саме система VBM має стати основою майбутніх стратегій українських 

компаній у майбутньому. 
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Сучасність ставить нові виклики перед вітчизняним суспільством. 

Зокрема, потенціал соціально-економічного розвитку має можливість 

реалізуватися за посередництвом розширення спектру джерел фінансування 

освіти з використанням технологій ендавменту. 

Аналітичний огляд теоретичних основ та практик ендавменту в 

розвинених країнах світу дозволяє визначити те, що ендавмент фонди у 

більшості випадків є заснованими з огляду на можливості найкращих закладів 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/
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освіти. За успішним прикладом зарубіжних університетів, провідні вітчизняні 

навчальні заклади також займаються розвитком потенціалу ендавмент-фондів. 

Наразі, розвиток вітчизняної освіти та науки відбувається за рахунок залучення 

державного фінансування (близько 70 %). Лише плата за навчання відбувається 

за рахунок приватних інвестицій. 

Одночасно, ендавмент-технології не є досить розповсюдженими у 

вітчизняному суспільстві. Наразі, вітчизняні навчальні заклади лише 

займаються започаткуванням власних ендавмент-фондів. Тому, важливо 

підвищити поінформованість вітчизняних стейкхолдерів (зокрема, 

представників освіти та наукового середовища) стосовно їх переваг. На 

сьогодні, з-поміж вітчизняних закладів освіти, ендавмент-фонди діють при 

Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка (245 288 грн.) та Університеті банківської справи. 

При Києво-Могилянській Академії відбувається підтримка історичних 

досліджень на базі іменного Фонду (ендавменту), який засновний на ресурсах 

Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської 

Академії. Діяльність фонду розпочалася у 2016-му році з фінансування у 

розмірі 146 193,40 дол. США [1]. 

Мета створення таких фондів визначається як формування основи для 

забезпечення фінансової стабільності навчального закладу, ефективної 

реалізації його освітніх та наукових програм і проєктів, що забезпечує основу 

для розвитку інфраструктури та соціально-економічного розвитку [2]. Тому, 

можливості фінансування освітньої складової людського розвитку зберігають 

потенціал з метою розширення з огляду на активізацію технологій у царині 

ендавменту. Це дозволить посилити індикатори людського розвитку, перехід 

національної економіки на новий рівень (рис. 1). 

Визначальною характеристикою більшості ендавмент-фондів є те, що 

надані донорами кошти організації-реципієнти інвестують. При цьому, 

задоволення потреб організації здійснюється за рахунок використання 

прибутків. Така форма пожертвувань, з одного боку, гарантує донорам, що 

інвестовані кошти будуть корисними протягом усього терміну існування 

організації; з іншого – дає змогу організації будувати плани на майбутнє, 

маючи «подушку безпеки на чорний день» [2]. 

На підставі дослідження теоретичних характеристик та практичних 

аспектів функціонування ендавмент фондів, з-поміж ключових мотивів їх 

формування можемо назвати: особистий імідж благодійника та інноваційно-

активного суб’єкта; рекламу суб’єкта господарювання, як такого, що підтримує 

інноваційні тенденції в освіті; можливість здійснити вклад у розвиток 

майбутнього людського капіталу підприємства; можливість отримати додаткові 

переваги від інтеграції науки та виробництва. 

Одночасно, ендавмент фонди формують базис з метою переходу закладів 

освіти на вищий рівень. Тому, звернемо увагу на основні наслідки створення 

ендавмент фондів: 
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Рисунок 1 – Модель збалансування цілей та рішень ендавмент фондів в Україні 
Джерело: складено автором 

 

- підтримка взаємозв’язку «бізнес - наука - суспільство», що сприятиме 

підтримці згуртованості суспільства, узгодження інтересів та пріоритетів 

розвитку науки та бізнесу; 

- фінансування переходу освіти на якісно новий рівень, що стане основою 

для майбутнього переходу на якісно новий рівень виробництва; 

- сприяння формуванню та розвитку людського капіталу, що у 

довгостроковій перспективі забезпечить перехід продуктивних сил на 

інноваційний рівень [3]. 

Таким чином, зазначені вище мотиви для створення ендавмент фондів 

характеризують перспективу підвищення рівня умотивованості та обізнаності 

суспільства, що є ознакою для майбутнього позитивного сприйняття 

інноваційних змін. Поряд із цим, наслідки функціонування ендавмент фондів 

для потреб освіти мають прямий вплив на інноваційний розвиток національної 

економіки. 
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АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БАНКУ 

(НА ПРИКЛАДІ АТ «ОЩАДБАНК») 

 

Горбачов С.Л. 

к. е. н., доцент Катранжи Л.Л. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

 

АТ «Ощадбанк» (повна назва – Акціонерне товариство «Державний 

ощадний банк України») на сьогоднішній день є одним з найбільших 

фінансових інститутів української держави, що має широко розгалужену 

мережу установ. АТ «Ощадбанк» визнано системно важливим банком – друге 

місце після АТ КБ «Приватбанк» з 14 системно важливих банків [1]. 

Для спланованої і ефективної депозитної діяльності та врегулювання 

внутрішньобанківських відносин щодо управління депозитними ресурсами, АТ 

«Ощадбанк» активно розробляє та використовує різну внутрішню нормативну 

документацію, яка чітко відповідає нормативним актам Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та НБУ. Серед важливих внутрішньо 

нормативних документів щодо депозитної діяльності слід виділити: 

– Депозитна політика АТ “Ощадбанк”; 

– Положення “Про залучення депозитів фізичних осіб”; 

– Положення “Про залучення депозитів юридичних осіб”; 

– Положення “Про Комітет управління активами та пасивами”; 

– Положення “Про порядок здійснення операцій за поточними та 

строковими депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб у національній 

та іноземній валютах”; 

– Положення “Про управління банківськими ризиками”; 

– Положення “Про службу внутрішнього аудиту”. 

Банк пропонує своїм клієнтам досить широкий асортимент депозитних 

продуктів. Для юридичних осіб АТ «Ощадбанк» має наступні депозитні 

пропозиції – табл. 1. 

Фізичним особам банківська установа пропонує також досить широкий 

асортимент депозитних програм – табл. 2. 

За депозитними програмами банком, відповідно до програми лояльності, 

передбачено підвищення % ставки за вкладами: +0,50 % для клієнтів, що 

отримують пенсійні виплати, заробітну плату через АТ “Ощадбанк”, 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/projects/personalgrants/imennyi-fond-endavment-kindrata
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+0,25 % при оформленні депозиту онлайн через сервіс “Ощад 24/7”, 

+0,25 % для клієнтів, сума вкладу яких становить від 500 000,01 до 2 500 000,00 

грн. та +0,50 %, якщо розмір вкладу  перевищує 2 500 000,01 грн.  

 

Таблиця 1 – Депозитні продукти АТ «Ощадбанк» для клієнтів-юридичних осіб  

 

 

Назва 

 

 

Валюта 

 

 

Вид 

вкладу 

М
о
ж

л
и

в
іс

ть
 

п
о
п

о
в
н

ен
н

я
 

Д
о
ст

р
о
к
о
в
е 

р
о
зт

о
р
гн

ен
н

я
  

 

Мінімальна 

сума 

 

 

Строк 

зберігання 

 

 

Розмір 

% 

ставки 

Депозитна 

лінія  

₴,$,€ строковий ні ні ₴ 100000   

$ 50000   

€ 50000 

від 3 до 

1095 днів 

в
ст

ан
о

в
л
ю

єт
ьс

я
 і

н
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

о
, 
за

л
еж

и
ть

 

в
ід

 с
у

м
и

 в
к
л
ад

у
 т

а 
ст

р
о

к
у
 р

о
зм

іщ
ен

н
я
 

Максимальний ₴,$,€ строковий ні так не 

обмежено 

від 30 до 

1095 днів 

Мобільний ₴,$ строковий ні так ₴ 5000   

$ 1000 

від 7 до  

29 днів 

Накопичуваль-

ний 

₴,$,€ строковий так ні не 

обмежено 

від 30 до 

1095 днів 

Інвестиційний  ₴,$,€ строковий ні ні не 

обмежено 

від 366 до 

1095 днів 

Ліквідний  ₴ строковий  ні ні не 

обмежено 

від 3 до  

6 днів 

Корпоративний 

залишок 

₴ на вимогу ні так ₴ 1000000   від 3 до  

365 днів 

Побудовано за даними [2] 

 

Таблиця 2 – Депозитні продукти АТ «Ощадбанк» для клієнтів-фізичних осіб 

 

 

Назва 

 

 

Валюта 

 

 

Вид 

вкладу 

М
о

ж
л
и

в
іс

ть
 

п
о
п

о
в
н

ен
н

я
 

Д
о

ст
р

о
к
о

в
е 

р
о
зт

о
р

гн
ен

н
я
 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 

су
м

а 

 

С
тр

о
к
 

зб
ер

іг
ан

н
я
  

 

Розмір % ставки 

₴ $ € 

Мій 

пенсійний 

депозит  

₴,$,€ строковий так ні ₴ 1000   

$ 100   

€ 100 

3 місяці,  

6 місяців, 

12 місяців 

10,75 

11,25 

11,25 

1,5 

1,75 

2,25 

0,75 

1,25 

1,50 

Мій  

депозит 

₴,$,€ строковий так ні ₴ 1000   

$ 100   

€ 100 

3 місяці,  

6 місяців, 

12 місяців 

10,50 

11,00 

11,00 

1,25 

1,50 

2,00 

0,50 

1,00 

1,25 

Мобільні 

заощаджен-

ня 

₴,$,€ на вимогу так так не 

обмежено 

не 

обмежено 

9,00 2,00 1,00 

Побудовано за даними [3] 
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Програма лояльності робить депозитні продукти більш привабливішими 

для клієнтів і стимулює їх до довгострокових вкладень і пролонгації раніше 

відкритих у банку депозитів. 

Необхідність аналізу депозитних ресурсів викликана тим, що ці ресурси – 

найбільше використовуються банком для проведення своїх активних операцій. 

Тож головною метою аналізу депозитних ресурсів є визначення їх динаміки та 

структури. Оцінимо динаміку та структуру даних ресурсів – табл. 3 і 4. 

 

Таблиця 3 – Динаміка депозитних ресурсів АТ «Ощадбанк» 

Показник 
І кв. 

2018 

ІІ кв. 

2018 

ІІІ кв. 

2018 

IV кв. 

2018 

І кв. 

2019 

ІІ кв. 

2019 

Сукупні депозити, млн. грн 151977 151264 153622 151448 156225 165533 

Темп приросту, % - -0,47 1,56 -1,42 3,15 5,96 

Депозити юридичних осіб, млн. 

грн 

44746 40245 38412 41576 40872 48992 

Темп приросту, % - -10,06 -4,55 8,24 -1,69 19,87 

Депозити юридичних осіб, в 

іноземній валюті, млн. грн 

11295 11876 12602 10833 8341 14674 

Темп приросту, % - 5,14 6,11 -14,04 -23,00 75,93 

Депозити юридичних осіб на 

вимогу, млн. грн 

30150 27053 24072 26797 26665 35159 

Темп приросту, % - -10,27 -11,02 11,32 -0,49 31,85 

Депозити юридичних осіб на 

вимогу, в іноземній валюті, 

млн. грн 

8280 8814 9303 7833 5512 11619 

Темп приросту, % - 6,45 5,55 -15,80 -29,63 110,79 

Депозити фізичних осіб, млн. 

грн 

87874 92017 95204 94821 96429 100420 

Темп приросту, % - 4,71 3,46 -0,40 1,70 4,14 

Депозити фізичних осіб, в 

іноземній валюті, млн. грн 

37651 38596 43368 42789 42818 43960 

Темп приросту, % - 2,51 12,36 -1,34 0,07 2,67 

Депозити фізичних осіб на 

вимогу, млн. грн 

20366 23409 23007 22596 23846 26342 

Темп приросту, % - 14,94 -1,72 -1,79 5,53 10,47 

Депозити фізичних осіб на 

вимогу, в іноземній валюті, 

млн. грн 

2687 2941 3320 3172 3459 3613 

Темп приросту, % - 9,45 12,89 -4,46 9,05 4,45 

Співвідношення процентних 

доходів і процентних витрат, 

част. од. 

1,43 1,81 1,31 1,39 1,47 1,42 

Темп приросту, % - 26,57 -27,62 6,11 5,76 -3,40 

Побудовано за даними [4] 

 

На основі даних табл. 3 можна зробити висновок, що обсяг депозитних 
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ресурсів АТ «Ощадбанк» за аналізований період не мав стійкої тенденції до 

збільшення, хоча у І і ІІ кварталах 2019 року намітилась певна позитивна 

динаміка. 

 

Таблиця 4 – Структура рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» 

Сектор  економіки 
31.12.2018, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

30.09.2019, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Фізичні особи 95557361 62,04 100194022 61,87 

Органи державного управління і 

місцевого самоврядування 15293888 9,93 14787641 9,13 

Нафтогазова і хімічна промисловість 6778589 4,40 11638874 7,19 

Енергетика 6038121 3,92 6407333 3,96 

Сільське господарство 4970426 3,23 5687475 3,51 

Транспорт 2449479 1,59 3550387 2,19 

Послуги 4182812 2,72 3311031 2,04 

Торгівля 5192493 3,37 2992524 1,85 

Фінансові послуги 3245474 2,11 2848887 1,76 

Медіа і зв'язок 2785345 1,81 2308384 1,43 

Будівництво і нерухомість 1805813 1,17 1891916 1,17 

Виробництво промислових товарів і 

товарів народного споживання 716206 0,47 791896 0,49 

Гірничодобувна і металургійна 

промисловість 1169234 0,76 702397 0,43 

Машинобудування 1059840 0,69 684512 0,42 

Виробництво і переробка харчових 

продуктів і напоїв 659240 0,43 678049 0,42 

Видавнича діяльність 68858 0,04 133122 0,08 

Інші 2043275 1,33 3329017 2,06 

Усього 154016454 100,00 161937467 100,00 
Побудовано за даними [4] 

Загальний приріст депозит банку у І кварталі 2019 року збільшився на 

3,15 % порівняно з попереднім періодом, у ІІ кварталі 2019 року – на 5,96 %. 

Депозитні кошти фізичних осіб у ІІ кварталі 2019 року зросли на 4,14 % 

порівняно з попереднім періодом до 100420 млн. грн. Питома вага строкових 

коштів фізичних осіб склала 73,77 %, зменшившись на 1,5 в. п. порівняно з І 

кварталом. 

Депозитні кошти юридичних осіб стрімко зросли у ІІ кварталі 2019 року, їх 

приріст зафіксовано на позначці 48992 млн. грн., що на 19,87 % більше, ніж у І 

кварталі. У першу чергу такі зміни були обумовлені зростанням обсягів 

депозитів юридичних осіб в іноземній валюті на 75,93 % до 14674 млн. грн. 

Частка строкових депозитів юридичних осіб склала 28,24 %, що менше на 6,52 

в. п. від попереднього періоду. 

Структура рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» за секторами економіки 

представлено у табл. 4. 
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Отже, банку слід активізувати роботу із залучення строкових депозитів як 

фізичних, так і юридичних осіб, використовуючи досить широкий спектр 

гнучких депозитних програм і адаптуючи наявні програми під вимоги 

потенційних клієнтів-вкладників з одночасним покращенням якості 

обслуговування. 

Станом на 30.09.2019 р. та 31.12.2018 р.загальний залишок по рахунках 

десяти найбільших клієнтів складав 29469074 тис. грн. і 28023949 тис. грн., що 

становить 18 % (структура не змінилася). Станом на 30.09.2019 і 31.12.2018 р. 

загальний залишок одного найбільшого клієнта становив 7 % і 10 % від 

загальної суми рахунків клієнтів, відповідно.  

З табл. 4 видно, що кошти клієнтів на рахунках за секторами економіки 

розподілено нерівномірно. Так, станом на 31.12.2018 р. у структурі рахунків 

клієнтів АТ «Ощадбанк» найбільшу питому вагу мали рахунки клієнтів-

фізичних осіб і органів державного управління та місцевого самоврядування – 

62,04 % і 9,93 % відповідно, 30.09.2019 – 61,87 % і 9,13 %, що обумовлюється 

спеціалізацією банківської установи. 

Станом на 30.09.2019 р. до складу рахунків клієнтів входили депозити у 

сумі 363864 тис. грн. (31.12.2018 – 134351 тис. грн.), що утримуються у якості 

забезпечення зобов’язань за виданими гарантіями та іншими зобов’язаннями. 
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В сучасних умовах економічної кризи діяльність банків має 

спрямовуватись на підвищенні ефективності управління кредитним портфелем 

та мінімізації витрат від настання кредитних ризиків. Як свідчить світова 

банківська практика, сек’юритизація є одним з високоефективних методів 

управління кредитним ризиком. 
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Сек’юритизація являє собою структуровану угоду, яка перетворює потоки 

майбутніх платежів на ринку в цінні папери. Іншими словами – це випуск 

цінних паперів, забезпечених грошовими потоками від певних активів. 

Потоки платежів для сек’юритизації повинні бути: відділеними від 

ініціатора сек’юритизації, спрогнозованими за термінами та обсягами, 

регулярними, однорідними, якщо таких потоків багато. Таким чином, можна 

сказати, що кредитний портфель банку – ідеальний актив для сек’юритизації. 

Для більшого розуміння сутності розглянемо класичну схему 

сек’юритизації активів (рис. 1). 

                         

 
 

Рисунок 1 – Класична схема сек’юритизації портфеля (пула) кредитів 

 

При класичній схемі сек’юритизації банк, який надає кредити клієнтам 

(так званий оригінатор, від англ. «originator»), збирає в єдиний портфель (пул) 

надані кредити та продає цей пул іншій фірмі (спеціально створеній SPV-

компанії, від англ. «special purpose vehicle»); ця фірма випускає цінні папери 

(англ. «asset-backed securities») і за рахунок продажу цінних паперів інвесторам 

фінансує купівлю портфеля кредитів банку. При такій схемі відповідні активи 

банку-оригінатора переводяться з його балансу (англ. «off-balance sheet») на 

баланс SPV-компанії, на балансі зобов’язань SPV-компанії з’являються 

випущені цінні папери. Ризики банку переходять до SPV-компанії, а банк несе 

тільки операційний ризик. Причому, банк-оригінатор після отримання платежів 

від позичальників віддає їх SPV-компанії [1]. 

В угоді сек’юритизації також бере участь обслуговуючий агент (від англ. 

«servicer»), який приймає платежі від боржників, веде роботу з тими, у кого 

виникла заборгованість по кредиту, а також звертає стягнення на заставу по 

забезпечених кредитах. За цю роботу servicer отримує від SPV комісію. У ролі 

сервісного агента може виступати і сам оригінатор. 

Для захисту інтересів інвесторів в угодах сек’юритизації беруть участь 

спеціальні трасти, які контролюють розподіл грошових потоків від 

сек’юритизації. Крім того, може призначатися резервний сервісний агент на 
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випадок невиконання основним сервісним агентом своїх зобов’язань з 

обслуговування пулу кредитів. 

Таким чином, у процесі сек’юритизації можуть бути задіяні такі учасники: 

банк-оригінатор (originator) – формує портфель (пул) кредитів, забезпечує 

стандартизацію та якість активів; спеціалізована юридична компанія (SPV-

компанія) – купує пул кредитів у банку-оригінатора та емітує цінні папери (не 

може емітувати інші боргові цінні папери та здійснювати інші дії, крім тих, що 

необхідні для здійснення секюритизації); гарант (банк або страхова компанія) – 

надає фінансові ресурси у випадку, коли банк-оригінатор не в змозі 

обслуговувати видані кредити, страхує кредитні ризики банку; обслуговуючий 

агент (servicer) – отримання, управління, обслуговування секюритизованих 

активів; андерайтер – оцінює й підтримує відповідні ціни емітованих цінних 

паперів; консалтингова компанія – надає консультації з питань оподаткування, 

фінансової звітності тощо; рейтингова компанія – визначає рейтинг емітованих 

цінних паперів, має дотримуватися чесності та прозорості при присвоєнні 

рейтингів облігаціям; інвестор – вкладає грошові кошти в емітовані цінні 

папери, має оплатити номінальну вартість облігацій повністю [1]. 

Окрім класичної сек’юритизації виділяють також синтетичну 

сек’юритизацію. Синтетична (від англ. «synthetic», або квазісек’юритизація) – 

це сек’юритизація, при проведенні якої пул кредитів не продається спеціальній 

юридичній особі, а лише виділяється на балансі банку-оригінатора. Тобто 

відбувається передача не самого активу, а ризику, що пов’язаний з активом. 

Ізоляція сек’юритизованих активів від ризику банкрутства банку-оригінатора в 

такому випадку відбувається шляхом відділення пулу кредитів від загальної 

конкурсної маси у разі банкрутства оригінатора і закріплення в законодавстві 

першочергового права власників цінних паперів сек’юритизації (інвесторів) на 

даний пул активів у порівнянні з іншими кредиторами оригінатора. 

За своєю економічною природою квазісек’юритизація моделює наслідки 

класичної сек’юритизації, але не дивлячись на це, між ними існує різниця 

(табл.ˑ1). 

 

Таблиця 1 – Відмінність між класичною та синтетичною сек'юритизацією 

Класична сек’юритизація Синтетична сек’юритизація 

Є позабалансовим механізмом фінансування. Балансовий механізм фінансування. 

Залежно від ініціатора – фінансова. Залежно від ініціатора – нефінансова. 

Завжди створюється компанія спеціального 

призначення (SPV). 

SPV-компанія не є обов’язковою. 

Має багато правових обмежень і тому коштує 

дорожче. 

Дешевша. 

Головна мета полягає в отриманні дешевшого 

фінансування, покращенні показників балансу. 

Головна мета полягає в хеджування 

кредитних ризиків. 

Джерело: складено авторами на основі [2] 
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Деякі науковці виділяють і третій тип сек’юритизації – накопичувальну. 

Вона характерна тим, що при формуванні кредитного портфеля банк сам 

випускає облігації, які розміщуються серед іноземних банків (фактично продаж 

позик SPV-компанії не відбувається) [4]. 

Застосування сек’юритизації має свої переваги та недоліки як для 

оригінаторів, інвесторів, так і для економіки країни в цілому (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Переваги та недоліки застосування сек’юритизації 

Суб’єкти Переваги Недоліки 

Оригінатор 

 

– Доступ до ринку капіталів та відповідного 

рефінансування; 

– хеджування та елімінування ризиків 

шляхом їх перерозподілу між учасниками; 

– спосіб управління структурою балансу; 

– зниження вартості фінансування; 

– виконання нормативів достатності 

власного капіталу для банківських установ; 

– покращення авторитету та іміджу 

компанії-оригінатора; 

– підвищення конкурентоспроможності;  

– покращення ліквідності, 

платоспроможності, оборотності, 

рентабельності.   

– Високі витрати на 

структурування угоди; 

– значний обсяг однорідних 

активів; 

– складність та тривалий термін 

оформлення угоди (зокрема, 

позабалансової, з юридичної 

точки зору). 

Інвестори 

 

 

– Високі та стабільні рейтинги цінних 

паперів, забезпечених активами; 

– можливість інвестувати в різні щодо 

ризиків і дохідності активи; 

– низька ймовірність дефолту та 

банкрутства емітента цінних паперів; 

– за цінними паперами, забезпеченими 

активами, передбачається вища премія, ніж 

за державними облігаціями. 

– Низький рівень моніторингу 

ризиків, пов’язаних з базовими 

активами; 

– присвоєння високого 

рейтингу цінним паперам, 

забезпеченим активами, 

незалежно від їх якості; 

– можливість формування 

портфеля (пулу) з неякісних 

активів. 

Економіка 

країни 

 

 

 

– Ефективний розподіл ризиків по всьому 

фінансовому сектору; 

– здешевлення і збільшення тривалості 

кредитів для населення; 

– додаткові джерела фінансування реальних 

секторів економіки; 

– мобілізація фондів у частині можливості 

здійснення ефективного інвестування для 

пенсійних та страхових фондів; 

– підвищення інвестиційної привабливості 

країни. 

– Секюритизація активів 

низької якості в 

неконтрольованих обсягах 

сприяє нарощуванню 

фіктивного капіталу та може 

спричинити розгортання 

фінансових криз. 

 

 

Джерело: [3] 

        

Отже, сек’юритизація як метод управління кредитним портфелем банку 

сприятиме підвищенню ефективності балансу, ліквідності банку, балансуванню 

активів і пасивів. Але через недостатній рівень розвитку фінансового та 
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фондового ринків, невизначеність відповідного правового поля, Україна не 

може повною мірою використовувати сек’юритизацію, як роблять це інші 

країни світу. Тому виникає потреба в удосконаленні даного методу, визначенні 

чітких правил поведінки і функції учасників, що стане «двигуном» 

економічного зростання. 
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У сучасній економічній системі з розвитком ринкових відносин комерційні 

банки є найважливішими елементами економіки, від діяльності яких залежить 

ефективне функціонування всього державного господарства. Обробляючи 

готівкові розрахунки, надаючи позики економічним підрозділам та 

організовуючи перерозподіл капіталу, банки сприяють підвищенню 

ефективності виробництва та підвищенню продуктивності соціальної роботи. 

Окрім різноманітних банківських послуг, кредитні операції є одним із 

найважливіших видів діяльності. Кредити займають найсильніші позиції у 

найвигідніших статтях – в активах комерційних банків. Надійність та фінансова 

стійкість комерційних банків залежить від складу та структури кредитного 

портфеля банку та процесу його управління. 

Питанням аналізу і управлінням кредитним портфелем банку присвячені 

наукові праці таких вчених П.С. Роуз, Дж. Синки, Е.Б. Ширинська, 

Л.О. ̊Примостка, К.Р. Степаненко, Г.В. Меняйло, О.В. Тридід, Ю.В. Бугель, 

В.М. Голуб, Л.Л. Калініченко та інші. 

Комерційні банки, як основа української кредитної системи, є основними 

посередниками у взаємозв'язку між різними одиницями ринкової економіки, 

вони сприяють вільному переливу капіталу в економіці на основі найбільш 

https://cyberleninka.ru/article/n/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-mehanizmu-sek-yuritizatsiyi-aktiviv-u-konteksti-buhgalterskogo-obliku
https://cyberleninka.ru/article/n/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-mehanizmu-sek-yuritizatsiyi-aktiviv-u-konteksti-buhgalterskogo-obliku
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ефективних напрямків його застосування. Комерційним банкам важливо 

ефективно контролювати та керувати кредитною діяльністю банку, а саме 

оцінкою кредитного портфеля, оскільки кредитна діяльність приносить значні 

прибутки банківській установі. Враховуючи економічну та політичну ситуацію 

в країні сьогодні існує гостра проблема із зростанням безнадійної 

заборгованості в кредитному портфелі банку. Важливо визнайте цей рівень 

своєчасно, коли проблемні кредити погрожують ефективності діяльності банку, 

та потребують значних резервів, щоб забезпечити майбутні збитки і 

потрапляють у категорію проблемних боргів. 

Проблемні кредити не обов’язково асоціюються із збитками, а правильний 

підхід до управління ними дозволяє мінімізувати втрати як для банківської 

установи, так і безпосередньо для позичальника. Правильним підходом у цьому 

напрямі роботи є професійна робота персоналу банку, створення додаткових 

стимулів позичальникам для погашення боргів, клопітка робота з кожним 

клієнтом на партнерських засадах, застосування сучасних і швидких 

ефективних методів управління проблемними кредитами. Повністю ж уникнути 

втрат за проблемними кредитами на практиці неможливо, їх значення слід 

розглядати як своєрідну вартість ризику ведення банківського бізнесу [1]. 

Політична та економічна криза в Україні вплинула на ринок банківських 

кредитів (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Кредитний портфель та ВВП України, 2013-2019рр. 

Рік ВВП, млрд. грн 
Кредитний портфель, 

млрд.грн. 

Питома вага кредитного 

портфелю до ВВП,% 

2013 1464,2 911,4 62,24559486 

2014 1586,9 1006,3 63,41294347 

2015 1979,5 965,08 48,75372569 

2016 2383,2 1005,9 42,20795569 

2017 2983 1042,7 34,95474355 

2018 3558,7 1073,1 30,15426982 

2019 3975,6 1011,9 25,45276185 

 

Частка непрацюючих кредитів зменшилася в 2019 році за квартал та на 4.5 

в. п. за рік і становила 48.4% на кінець року [3] (див. рис. 1). 

Як бачимо з табл. 1, за період 2013-2019рр. простежується динаміка до 

збільшення суми наданих кредитів, але частка наданих кредитів до ВВП за цей 

же період має тенденцію зниження, що свідчить не тільки про зменшення 

кількості працюючих банків, а і зниженню платоспроможності населення і 

юридичних осіб. Кредитування населення ще не запрацювала у повній мірі. 

Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками за період з 2013-2019 

рр. збільшилась на 11,02%, але насправді, якщо раховувати рівень інфляції та 

зміну валютного курсу за цей період, то ситуація відкривається з іншого боку. 

Чистий гривневий портфель кредитів, наданих фізичним особам, зріс за 4 
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квартал 2019 р. на 6.6%, за рік – на 29.8%. Чисті гривневі кредити суб’єктам 

господарювання скоротилися на 6.1% за IV квартал та на 6.2% за 2019 р. Чисті 

валютні кредити суб’єктам господарювання скоротилися за рік на 4.1% [2]. 
 

 

Рисунок 1 – Частка непрацюючих кредитів у портфелях банків 

 

Проведене дослідження свідчить, що незважаючи на загострення ситуації в 

країні у зв'язку з економічною кризою, підвищенням обмінного курсу 

національно валюти, зростання інфляції, та у зв'язку з надзвичайними 

внутрішніми проблемами, банки все одно роблять все можливе для покращення 

управління кредитним портфелем. 
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Посилення глобальних викликів, що обумовлене прагненням суспільства 

здійснити перехід до нового технологічного укладу, призводить до втрачання 

інноваціями своїх позицій «інноваційності» та «прогресивності» для 
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споживачів, які сприймають їх вже як «рутинні». В цих умовах індустрія 

здійснює пошук ефективних шляхів закріплення ринкових позицій, збільшення 

прихильності споживачів, для чого потрібні значні інвестиції саме для 

формування нового типу інноваційності виробництва та продукції на 

підприємстві. Тому дуже важливо оцінити роль інвестицій у формуванні нового 

типу конкурентоспроможності підприємств на засаді інновацій, які формують 

підґрунтя для отримання підприємством статусу «інноваційної 

конкурентоспроможності». 

Зв'язок між конкуренцією та інвестиціями є одним з найважливіших 

економічних відносин, що досліджується фінансово-економічною наукою [1-5]. 

На сьогодні слід констатувати наявність суперечливих поглядів на те, які 

інституціональні інструменти, ринкові структури створюють найбільш 

сприятливе середовище для економічного зростання, при цьому визнаючи, що 

вона отримує вигоду від інвестицій як в інфраструктурі, так і в інновації. 

Відповідно до основних уроків Адама Сміта, конкуренція гарантує задоволення 

потреб споживачів та забезпечує зростання ринкових можливостей, вимагаючи 

при цьому значних витрат ресурсів та часу на досягнення конкурентних переваг 

такого рівня, як того бажають виробники [6]. Д. Рікардо було розвинуто ідеї 

А. Сміта шляхом доповнення існуючої моделі конкуренції параметром ціни та 

додавання цільової функції конкурентоспроможності у вигляді ринкових цін у 

довгостроковій рівновазі. Економісти австрійської школи розкритикували цю 

точку зору, а більш скептичний погляд висловив Дж. Шумпетер, який 

стверджував, що конкуренція не є однозначним фактором, що сприяє розвитку, 

а тільки монопольна рента є рушійною силою, яка сприяє економічному 

зростанню [7]. 

Одним із аргументів Дж. Шумпетера на захист монополії було те, що 

інвестиції потребують авансових витрат і що тільки монополіст мав доступ до 

великих фінансових резервів. Протилежним аргументом було б стверджувати, 

що, якщо ринок товарів вигідний, будь-яка фірма може вийти на фінансовий 

ринок і позичити необхідну суму. Як висновок, зроблений Дж. Шумпетером, 

монополістом може бути фірма, яка найбільш здатна інвестувати. 

В цілому можна стверджувати, що інновації та інвестиції є процесами, що 

доповнюють один одного, так і в той же час конфліктують з точки зору 

стимулів та мотивації. Передусім, сильна конкуренція на товарному ринку 

знижує прибуток, а тому знижує стимули до інновацій внаслідок обмеженості 

джерел інвестування, що накопичуються за рахунок прибутків. Напроти, 

конкуренція може надати підприємствам стимули до інновацій, щоб уникнути 

конкуренції на товарному ринку, досягаючи позиції монополіста, коли 

інновація орієнтована на унікальний продукт, що виробляється лише даним 

підприємством. Цей ефект «втечі від конкуренції» домінує тоді, коли рівень 

конкурентоспроможності є постійною за часом величиною навіть після 

досягнення та перетинання точки насичення на ринку.  

За Дж. Міллем конкуренція на ринку сама по собі є законом, відповідно до 

якого відбувається регулювання інших ринкових факторів 
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конкурентоспроможності – цін, обсягів, співвідношення попиту та пропозиції, 

визначаючи в такий спосіб обсяг доцільних інвестицій та необхідні інновації 

для ринку у даний момент часу. 

Наприкінці ХІХ століття неокласиками (зокрема це А. Курно, 

У. Джевансон, Ф. Еджуорт), ще більше поглибилася теорія конкуренції, 

домінуючим лейтмотивом якої стало математично обґрунтоване положення 

відносно меж недосконалості конкуренції, які визначаються ситуацією 

перебільшення ціни граничних витрат підприємства. А при нескінченному 

зростанню кількості конкурентів дана різниця прямує до нульового значення. В 

цій ситуації подолання більшої кількості конкурентів, обмеження свободи їх 

дій на ринку може бути досягнуто за рахунок інновацій, коли вироблена 

продукція створює ринок, на якій інші гравці увійти вже не можуть. Тому 

підприємство має значні стимули для інвестування таких інновацій. 

20-ті-30-ті роки ХХ століття надали економіці ряд ідей, в яких вже 

відкрито наголошується на наявності прагнення виробника створити власний 

унікальний ринок, що дозволить підприємству отримати прибуток. В цих 

умовах метою інвестування інновації очевидно є суттєве обмеження 

конкуренції та монополізація ринків продукції. Саме П. Сраффа, Дж. Робінсон, 

Е. Чемберлін деталізували монополістичні моделі конкуренції, визначивши 

роль держави та інструментів державного регулювання у діяльності 

підприємств-монополістів. 

70-ті роки минулого століття надали відносно стійке визначення умов 

конкуренції, які було зафіксовано так званою матицею БКГ, розроблена 

Бостонською консалтинговою фірмою як матриця «зростання ринку/частка 

ринку». Саме ці два ключових параметри на думку БКГ визначають міру 

успішності та рівень конкурентоспроможності підприємства, що означає 

необхідність інвестування інновацій, спрямованих на підтримку прискорених 

темпів зростання ринку та ринкової частки. Дана ідея була значною мірою за 

десять років розкритикована засновником сучасної теорії конкуренції 

М. Портером, яким стверджувалось про невинятковість параметрів темпів 

зростання та ринкової частки, як єдиних параметрів конкурентоспроможності, 

адже за його моделями інструментом досягнення конкурентних переваг є 

мінімальні виробничі витрати, диференціація продукції або (та) концентрація 

зусиль на певному ринковому сегменті [8]. Тому саме ці параметри повинні 

стати ядром стратегій інвестування інновацій у господарській діяльності 

підприємства. Слід зазначити, що теорія М. Портера є домінуючою у світі, хоча 

на цей час з’являються нові теорії конкуренції, які суттєво переорієнтують 

напрям інвестування інновацій на сучасних підприємствах. 

Достатньо новою теорією конкуренції є теорія, заснована на унікальних 

цінностях підприємства-виробника. Інвестування інновацій за стандартами 

нової теорії (М Тресі та Ф. Вірсем) повинно бути орієнтовано на підтримку 

однієї або декількох цінностей підприємства – покращення виробничого 

процесу, удосконалення продукції або обслуговування клієнтів. При цьому 

вибір повинен здійснюватися з позиції максимальної вигідності для виробника. 
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На початку ХХІ століття виникла концепція інтелектуального лідерства 

(Г. Хемел, К. Прахалад). Центральною ідеєю інвестування інновацій є вже не 

лише підтримка існуючого попиту, задовольняючи в такий спосіб потреби та 

запити споживачів у конкурентній продукції, а й формування попиту, 

нав’язуючи споживачам ту продукцію, яка випускається або планується до 

випуску підприємством. Інноваційна конкурентоспроможність підприємства 

базується на базових характеристиках унікальної продукції, що виробляється 

підприємством, та ключовими компетенціями – знаннями та навичками, що 

виходять за межі професійних або функціональних обов’язків співробітників 

підприємства. 

Еволюційні зміни поглядів на зміст та цільову спрямованість інвестицій до 

інноваційної конкурентоспроможності підприємства призвели до необхідності 

врахування моделях конкуренції нелінійного характеру інновацій, що означає 

дискретність у прийнятті рішень, поширення практики ситуаційного 

управління [9-10]. 

таким чином проведене дослідження свідчить про посилення ролі 

інвестування інноваційної конкурентоспроможності підприємства на сучасному 

етапі розвитку економіки, що у подальшому вимагає формування моделей 

прийняття рішень з урахуванням нелінійності функції 

конкурентоспроможності, ключовими змінними якої є інвестицій та інновації.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА 

ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

(НА ПРИКЛАДІ ПОКРОВСЬКОГО ОУПФУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Попова В.С. 
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м. Покровськ, Україна 

 

 

В сучасних умовах суспільство має багато проблем, які мають у багатьох 

випадках взаємообумовлюючий характер. Однією з таких актуальних проблем 

можна віднести пенсійне забезпечення громадян України. З одного погляду, її 

вирішення неможливе без економічного відновлення та зростання країни, її 

соціально- кономічного розвитку, а з іншого – при збільшенні дефіциту в 

Пенсійному фонді зростає скрута економіки країни в цілому за рахунок 

додаткових видатків державного бюджету та підвищує зростання соціальної 

напруги в суспільстві. 

Пенсійне забезпечення – це перш за все одна із складових систем 

соціального захисту населення. Головним завданням реформуванням системи 

пенсійного забезпечення є забезпечити досягнення матеріального становища 

громадян, які досягли відповідного віку, за рахунок правових, фінансових та 

організаційних відносин. 

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсія 

визначається як щомісячна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі 

досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її 

інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених законом [1]. 

Базовим нормативно – правовим актом у сфері пенсійного забезпечення є 

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, де визначаються всі організаційні, правові, фінансові засади та 

принципи про загальнообов’язкове державне соціальне страхування громадян 

України [4]. Стаття 6 цього Закону відносить Пенсійний фонд України до 

одного з видів суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування – страховиків, а також визначає, що страхові фонди беруть на себе 

зобов’язання щодо надання застрахованим особам матеріального забезпечення і 

соціальних послуг при настанні страхових випадків [4]. 

З 1 січня 2018 року пенсійне забезпечення набрало чинності ряд нових 

законодавчих актів. 

З 01.01.2018 р. прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить в 

розмірі 1 373 грн., з 01.07.2018 р. – 1 435 грн., а з 01.12.2018 р. – 1 497 грн. (рис. 

1). Таким чином, за 2018 рік був двічі проведений перерахунок пенсії, який 

проводиться при зміні прожиткового мінімуму громадян, які втратили 

працездатність, а саме з 1 липня 2018 р. та з 1 грудня 2018 р. 
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Рисунок 1 – Прожитковий мінімум 2018 р. 

 

З 01 січня 2019 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили 

працездатність становить в розмірі 1 921 грн., а максимальна величина для бази 

нарахування єдиного соціального внеску становить 48 025 грн. (тобто 25 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується 

єдиний соціальний внесок – це 1 921 грн. * 25). З 1 липня 2019 року 

прожитковий мінімум становить в розмірі 2 007 грн., а максимальна величина 

нарахування єдиного соціального внеску – 50 175 грн., а ось з 1 грудня 2019 

року цей показник встановлено в розмірі 2 102 грн., а його максимальна 

величина – 52 550 грн. 

Внесеними змінами передбачено, що у 2019 році максимальний розмір 

пенсії не повинен перевищувати: з 1 січня в розмірі 14 970 грн., з 1 липня в 

розмірі 15 640 грн., а з 1 грудня – 16 380 грн. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Прожитковий мінімум 2019 р. 
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Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір відповідно до 

внесених змін відраховується з сум пенсій щомісячно з довічного грошового 

утримання, коли їх розмір вище ніж 10 прожиткових мінімумів для 

непрацездатних громадян (в розрахунку на місяць). Також встановлено, що зі 

звітного року з 1 січня – у частині такого перевищення, базою оподаткування в 

2017 році є розмір, який перевищує 12 470 грн. на місяць. Базою оподаткування 

є ставки податку на доходи фізичних осіб, який становить 18%, військового 

збору – 15%. 

Покровське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Донецькій 

області в 2019 році відповідно до Закону України витратило коштів на виплату, 

доставку пенсій та грошової допомоги: видатків за рахунок власних 

надходжень в сумі 106 291 128,40 грн.; згідно закону України «Про пенсійне 

забезпечення військовослужбовців» – 1 670 043,21 грн.; видатків на виплату 

підвищення до пенсій, які були призначені за різними пенсійними програмами 

– 15 081 614,29 грн.; згідно Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС» – 24 219 710,06 грн.; видатків з 

виплати пенсій по інвалідності – 49 102,88 грн.; видатків з виплати пенсій 

особам, які працювали в шкідливих та важких умовах праці в 

сількогосподарському виробництві – 212 759,32 грн.; видатків з виплати 

щомісячної допомоги до пенсії інвалідам та учасникам бойових дій –               

664 324,78 грн.; видатків на виплату різниць в пенсійному забезпеченні 

науковим працівникам державних бюджетних організаціях – 4 765,08 грн. 

За 2019 рік Покровське ОУПФУ профінансувало виплату пенсій та 

грошової допомоги в сумі 2 701 399,04 тис. грн., що на 848 999,79 тис. грн. 

більше ніж за минулий рік (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Виплата пенсій та грошової допомоги 
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збір за доставку та виплату пенсій 1 237,62 тис. грн. (2018 рік – 1 230,98 тис. 

грн.), відрахування з пенсій (інші витрати) 288,96 тис. грн. 

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити такі висновки, що 

в системі соціального захисту України є низка проблем, які потрібно негайно 

вирішувати: скоротити кількість соціальних виплат, налагодження та 

удосконалення органів соціального захисту та їх фінансування, запровадити 

прозору законодавчу базу. Таким чином, потрібне перетворення та 

запровадження різних методів та шляхів для системи соціального захисту без 

зайвих витрат, які дозволять працювати ще більш ефективно. 

Такими напрямками є: зменшити перелік неефективних соціальних виплат; 

удосконалення законодавства в соціальній сфері; зменшення монополізції 

держави на ринку соціальних послуг. 

Перебудова та реформа системи соціального захисту призведе до 

зменшення видатків із державного бюджету та поліпшення добробуту 

незахищених верств населення. 

Отже, Пенсійний фонд України – це один із органів виконавчої влади, який 

виконує та здійснює свої функції та повноваження в сфері пенсійного 

забезпечення відповідно до законодавства України. Правову основу його 

діяльності становлять всі нормативно-правові акти в сфері пенсійного 

забезпечення. Бюджет Пенсійного фонду складається з доходної та видаткової 

частини. У свою чергу дохідна частини формується з таких надходжень: власні 

надходження; кошти Державного бюджету України; кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття; кошти Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

Для розвитку пенсійної системи України та усунення проблем, які існують 

в сфері пенсійного забезпечення, необхідним є запровадження державою 

комплексу заходів у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі, 

спрямованих на посилення соціального захисту в державі, забезпечення гідного 

рівня життя пенсіонерів та економічне зростання держави загалом. 

На сьогодні існує низка причин, що гальмують розвиток недержавного 

пенсійного забезпечення, так як рівень доходів громадян низький, їх недовіра 

до недержавного пенсійного страхування, обмеженість відповідних фінансових 

інструментів для інвестування пенсійних активів, недосконала законодавча 

база. 
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Фінансовий сектор в цілому та банківська сфера зокрема перебувають в 

стадії необхідності постійного впровадження інноваційних технологій та 

продуктів. Основними причинами є технологічний розвиток та обумовлені ним 

зміни в очікуваннях потенційних та наявних клієнтів, зростаюча конкуренція у 

фінансовому секторі та поява істотної кількості Fin-tech стартапів, які 

використовують технології для створення унікального досвіду клієнтів у сфері 

банківських та фінансових послуг. Таким чином, банки, які не бажають 

поступатися своїми позиціями на ринку, змушені здійснювати самостійну 

розробку та впровадження інноваційних продуктів та технологій, а зростаючі 

загрози кібербезпеці створюють умови для підвищення гнучкості та 

адаптованості банківських установ. 

В дослідженні [1] розглянуто десять інноваційних технологій, які 

визначатимуть зміни у банківському секторі: гібридні хмари, АРІ платформи, 

штучний інтелект, квантові обчислення, миттєві платежі, директивна безпека, 

доповнена реальність, блокчейн, автоматизація роботизованих процесів, 

розумні машини (рис. 1). 

За проведеним дослідженням Forbes [2] виділено п’ять основних 

технологій банківського сектору у 2020 році: відкриття цифрових рахунків, Р2Р 

платежі, відеоспівробітництво / маркетинг, хмарні обчислення та інтерфейси 

прикладного програмування (API). 

Проведені американськими компаніями дослідження [3] засвідчили увагу 

більш ніж 81 % керівників банків до впровадження інноваційних технологій у 

діяльність установи для забезпечення конкурентоспроможності в галузі, 

отримання значних переваг та покращити бізнес-результати діяльності. 

Однією з новітніх тенденцій, яку вже встигли впровадити деякі банки, є 

використання чат-ботів (chatbots). Переважна більшість клієнтів банківського 

сектору воліє якнайшвидше вирішити свої фінансові питання і саме chatbot 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/index
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уможливив реалізацію даної проблеми в банківських установах. Технології 

штучного інтелекту та chatbot використовуються фінансовими установами для 

зниження витрат та задоволення мінливих очікувань клієнтів. За оцінками 

Gartner [3], більш ніж 85 % контактів з клієнтами у банківському секторі будуть 

оброблятися із залученням chatbot вже у 2020-2021 рр., залишивши такі 

«традиційні» методи двостороннього зв’язку як телефон, смс-повідомлення та 

електронну пошту. 

 

 
 

Рисунок 1 – Розвиток технологій у банківській сфері [1] 

 

Chatbot значно спрощує вирішення простих задач клієнтів, сприяє 

розвитку «розмовного» банкінгу, надає виключний досвід, що може бути 

персоналізований для найбільш повного та якісного задоволення потреб 

клієнта. Переважна більшість банківських установ України на сьогодні вже 

використовує chatbot для оцінювання якості роботи установи та відповіді на 

низку найбільш поширених запитів клієнтів. Проте сучасні, більш технологічні 

chatbot можуть пропонувати фінансові поради, ідентифікувати шахрайські дії, 

допомагати клієнтам під час реєстрації чи оформленні певної фінансової 

операції. Таким чином, використання новітніх технологій chatbot не тільки 

сприяють заощадженню чималих коштів у проведенні «розумних розмов» з 

клієнтами (у порівнянні з оплатою праці людини-оператора колл-центру), а й 

покращує взаємодію банків зі своїми клієнтами. 

Наступна інновація обумовлена необхідністю щоденної обробки значної 

кількості даних. Щоденно банківська система генерує великий обсяг даних з 

яких стає все складніше виділяти аспекти, що можуть допомогти у створенні 

нових прибуткових банківських продуктів. Виходом з ситуації є BigData – 

технологія, що використовує усі генеровані банківські дані (дані щодо 
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транзакцій за депозитними / кредитними картками, інкасація коштів через 

банкомати/каси відділень, банківські перекази тощо) для ухвалення 

обґрунтованих рішень та отримання цінної релевантної інформації. BigData 

сприяє більш повній оцінці клієнта, визначенню його уподобань та побажань на 

основі ухвалених клієнтами рішень в режимі реального часу при здійсненні 

закупок чи управлінні продажами тощо. Також до переваг даної технології слід 

віднести: якісний маркетинг, перехресні продажі продуктів, виявлення 

шахрайства, аналіз відгуків клієнтів. Крім того, BigData допомагає виділити 

останні тенденції розвитку банківського ринку та оптимізувати внутрішні 

процеси фінансової установи з метою мінімізації ризиків. 

Досить розповсюдженим на сьогодні новітнім фінансовим інструментом є 

блокчейн (Blockchain), що відомий своєю криптовалютою біткоїн. Біткоїн 

дозволяє відстежувати транзакції безпечним та перевіреним способом, що, 

безумовно, кардинально змінить роботу банків покращивши рівень безпеки, 

зменшивши видатки та вдосконаливши якість обслуговування клієнтів. 

Блокчейн працює як децентралізована база даних и допомагає захистити 

особисті і фінансові дані клієнтів, зберігаючи інформацію щодо платежів в 

реальному часі та інформацію щодо профілів на кількох серверах блокчейнів. 

Це дозволяє вчасно виявити шахрайство та попередити кібератаки. А система 

запозичень та кредитів з використанням блокчейн виключає потребу в третій 

стороні-посереднику, що зробить ці угоди більш безпечними для запозичення 

коштів та зниження відсоткових ставок. 

Банківські установи отримали значні вигоди, впровадивши у свою 

діяльність системи штучного інтелекту, що призвело до скорочення витрат та 

зростання прибутковості за декількома каналами. За оцінками [4] середня 

розрахункова економія коштів для банківських установ за умови використання 

штучного інтелекту до 2023 року становитиме 447 млрд доларів США. 

Штучний інтелект використовується для спрощення роботи роботів та chatbot, 

спрощення мобільного банкінгу (забезпечення цілодобового доступу клієнтів 

до будь-яких банківських операцій). Ще одним напрямом використання 

штучного інтелекту в банках є управління ризиками, оцінка 

кредитоспроможності позичальника, інвестиційна оцінка тощо. 

Вагоме місце в створенні сучасних фінансових технологій та продуктів 

займають інновації із забезпечення кібербезпеки. У банківському секторі 

зосереджено чимало конфіденційної та особистої інформації, що робить його 

вкрай привабливим для кіберзлочинців. Певні особливості проведення операцій 

з активами клієнтів унеможливлюють створення єдиного дієвого механізму 

захисту від кібератак, проте банківські установи впроваджують новітні 

технології захисту та складають плани щодо мінімізації збитків від будь-якої 

несприятливої події. Це спонукає провідні фінансової установи до плідного 

співробітництва та обміну досвідом у сфері забезпечення кібербезпеки.  

Технологія, що наразі на стадії випробування широкого впровадження у 

діяльність банківських установ – автоматизація роботизованих процесів (RPA). 

Використання даної технології дозволяє банкам використовувати ботів 
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обслуговування клієнтів для вирішення питань з низьким пріоритетом, 

наприклад, перевірка балансу рахунка, запит на здійснення оплати 

продуктивність праці, скоротити видатки на оплату праці та зменшити кількість 

помилок. Завдяки миттєвій обробці запитів за допомогою RPA, користувачі 

мають можливість швидко ухвалювати рішення щодо власних рахунків, не 

залучаючи до цього процесу банківських працівників. 

Ще одна тенденція банківської галузі – гібридні «хмари», або хмарні 

обчислення, які дозволяють цілодобово обслуговувати запити клієнтів, 

надаючи обслуговування в режимі 24/7. Технологія сприяє підвищенню 

ефективності роботи банківських установ та маштабності надаваних послуг. У 

банківській сфері хмарні обчислення сприяють здійсненню безпечних онлайн 

платежів, цифровим переказам коштів, використанню електронних гаманців 

тощо. 

Покращувати якість обслуговування клієнтів найближчим часом банки 

зможуть за допомогою таких іммерсивних технологій, як доповнена, віртуальна 

та змішана реальність. Можливості використання технології доповненої 

реальності в банківському секторі, на думку [1] необмежені, хоча поки що вона 

знаходиться на початковій стадії розвитку. Кінцевим продуктом є можливість 

надання клієнтам повної автономії в діях та транзакціях, які вони можуть 

виконувати з будь-якого місця. На сьогодні вже є позитивний досвід 

використання доповненої реальності європейськими банками при 

обслуговуванні клієнтів у банкоматах, а для вітчизняних банків ця технологія є 

поки що захмарною. 

Ще однією захмарною технологією, проте поки що для усіх фінансових 

установ є квантові обчислення – спосіб використання квантової механіки для 

відпрацювання складних операцій з даними. Технологія являє собою потужний 

прорив у обчислювальній потужності, проте вона ще надто далека від 

комерційного використання. 

НЕ зважаючи на чисельні «плюси» використання новітніх інноваційних 

технологій у банківському секторі, експерти [5] зазначають про кілька суттєвих 

ризиків для стабільності фінансової системи: складність прогнозування обсягів 

та видів ризиків від використання альтернативних джерел фінансування; 

електронізація банківського сектору; кібератаки та забезпечення безпеки даних; 

порушення діяльності окремих учасників ринку; нестабільність механізмів 

грошових переказів; різне нормативне регулювання впровадження 

інноваційних продуктів в різних країнах. 

Таким чином, інноваційні технології істотно змінюють фінансову сферу та 

банківську діяльність зокрема. На сьогодні процес надання банківських послуг 

є більш швидким, надійним та адаптованим до потреб клієнтів. Поступово 

імплементуючи позитивний світовий досвід впровадження інноваційних 

технологій у діяльність банків, вітчизняна банківська система може стати більш 

гнучкою, продуктивною та прибутковою. 
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Державне регулювання фінансового потенціалу малого аграрного бізнесу 

відноситься до сфери забезпечення конкурентоспроможності всіх форм 

господарювання на селі та гарантування продовольчої безпеки. У попередніх 

дослідженнях нами висвітлено суть фінансового потенціалу – це здатність 

агросектору забезпечити сталий розвиток за рахунок сукупності доступних 

реальних і потенційних ресурсів, а також умов, створюваних державою для їх 

формування, розподілу і перерозподілу [3, с. 27]. 

Актуальність формування системи кредитування для малого аграрного 

підприємництва визначена умовами сучасного стану їх економіки. Вибір 

ефективного механізму фінансування є передумовою створення  конкурентного 

середовища, підвищення рівня доходів сільського населення. Вирішення 

проблем доступу до фінансових ресурсів покладається на фінансову 

інфраструктуру, яка за належного державного регулювання має полегшити 

фінансові труднощі малого бізнесу для стабільного функціонування та стійкого 

розвитку. 

Як свідчить досвід, на практиці розробити дієву модель кредитування  

непросто. Підтвердженням цього є те, що розвиток кредитування для 

фермерських господарств через механізми мікрокредитування, задекларований 

ще з 2000 р., реально не одержав розвитку, навіть за участі держави та 

міжнародного фінансового ринку. Заплановані у бюджеті програми були 

скорочені і перестали фінансуватись. Новітня практика виділення коштів з 

бюджету на програми мікрокредитування фермерів у 2018 році потерпіла 

поразку і станом на кінець жовтня профінансована на 1%, а надалі кошти по 

програмі не планувалися. 
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Оцінка потреби кредитних ресурсів для розвитку малого підприємництва 

передбачає визначення їх місця і ролі у фінансовому балансі аграрного сектору. 

Здійснюється вона з метою моделювання пропозиції та попиту фінансових 

ресурсів для галузі та полягає у врахуванні всіх відомих факторів, що 

формують відносини процесу з приводу залучення коштів до складу 

фінансових ресурсів сільських товаровиробників. 

Баланс попиту та пропозиції фінансових ресурсів для оцінки фінансового 

потенціалу інституційно об’єднує ресурси агровиробників, кредитних установ, 

фінансових організацій, держави, а функціонально передбачає множину 

виконуваних функцій по фінансовому регулюванню для досягнення цілей 

аграрного виробництва. Таким чином, поняття балансу лежить в площині 

фінансово-кредитної інфраструктури і є системою нормативно визначених 

інституційно-функціональних елементів, що формують, регулюють, 

опосередковують та розвивають фінансові відносини і забезпечують 

функціонування агросектору шляхом створення ресурсного і фінансового 

потенціалу суб’єктів господарювання. Динаміка окремих складових 

фінансового потенціалу аграрного сектору за 2012-2018 рр. наведена у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Окремі складові фінансового потенціалу аграрного сектору 

України за 2012-2018 рр., млрд грн 

Показники   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кредити банків 36,5 43,5 55,3 48,4 55,4 60,5 61,0 

Держпідтримка  4,30 3,61 2,64 0,52 0,60 5,80 4,60 

Страхові премії 0,13 0,14 0,07 0,08 0,16 0,20 0,80 

Ресурси 

підприємств:  
276,7 313,1 390,6 685,8 1537,3 911,6 983,5 

-власний капітал 148,1 156,8 163,9 275,3 369,4 436,3 482,9 

-поточні 

зобов’язання 
93,1 113,2 163,6 342,4 1106,0 416,1 418,2 

Джерело: Державна служба статистики України [1] 

 

Ресурси, якими потенційно володіє агросектор, у 2012 році склали 27% 

величини їх власного капіталу, знижуючись за роками до 15% у 2018 році. 

Разом з тим, у структурі балансу агропідприємств зростали поточні 

зобов’язання – з 62% відносно власного капіталу у 2012 р. до 87 % у 2018 р. На 

нашу думку, обсяг залучених фінансових ресурсів має бути не менший рівня 

поточних зобов’язань агросектору, який на початок 2018 р. склав майже 1106 

млрд грн. або 42 млрд. доларів США, а надалі, до кінця року, знизився  до 418 

млрд грн.  

Цей прогноз обсягу ресурсів підтверджується й міжнародними 

дослідженнями. Так, за даними Європейського фонду Південно-Східної Європи 

(EFSE) станом на 2012 р. дефіцит агрофінансування в Україні сягав 8,7 млрд. 

доларів США, при поточній пропозиції близько 3,3 млрд. доларів США. Ними 

підкреслено, що незважаючи на потенціал агросектору, банки фінансують 
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переважно найбільших учасників ринку, а небанківські організації, включаючи 

послуги страхування та лізингу, а також мікрофінансові організації та кредитні 

спілки поки що недостатньо розвинені. Близько 35% фермерських господарств 

не можуть одержати кредити через низьку платоспроможність, низьку 

прибутковість та рентабельність, некваліфіковане управління.  

Загальна динаміка балансу має тенденцію росту до 2016 року, але в останні 

три роки почала спадати. Зростання відбувалось за рахунок факторів, що 

визначають загальний стан економіки, серед яких – величина і тенденції зміни 

макроекономічних показників розвитку (ВВП, темп інфляції), стан державного 

бюджету, платіжного балансу, законодавчої і нормативної бази, рівень 

платоспроможності контрагентів ринку, ефективність соціально-економічної 

політики, вплив світової фінансової системи тощо. Для аграрного сектору це 

індекси росту продукції сільського господарства, цін реалізації продукції 

галузі, стан прибутку до оподаткування. 

З доступних для аналізу джерел визначено, що у структурі фінансових 

ресурсів агросектору, які пропонує ринок,  найбільшу питому вагу займають 

власні ресурси підприємств – 90% у 2018 р. і 70% у 2012 р., а державні, ринкові 

та інвестиційні ресурси незначні навіть у сукупності. Причиною цього є й те, 

що саме власні ресурси обліковуються у системі фінансової звітності, а за 

іншими факторами – формуються Держстатом переважно розрахунковим 

методом точкового спостереження. 

Щодо загального кредитування, то оскільки його склад не виділений у 

фінансовій звітності останніх років, приведена динаміка поточних зобов’язань  

за видами аграрних підприємств (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка обсягів поточних зобов’язань (у т.ч. короткострокових 

кредитів банків) за видами аграрних підприємств у 2013-2018 рр., тис. грн 
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики [1] 
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У частині пільгового кредитування малого бізнесу, то встановлено, що  

державна підтримка дозволила залучити досить значні кошти. В 

довгостроковому зрізі відбувається скорочення обсягів пільгових кредитів у 

загальних аграрних кредитах з 38% у 2000 р. до 19 % у 2018. У докризовому 

бюджеті 2008 року на виплату часткової компенсації було витрачено 1,36 млрд 

грн, далі обсяги різко скоротилися. Проте кожні 100 грн виділених бюджетних 

коштів, у даній програмі дають змогу залучити значні фінансові ресурси. У 

2013-2014 рр. фінансування не виділялось, а з 2015 року державна підтримка 

здійснюється на новій методичній основі. Так, на 100 грн виділеної державної 

підтримки аграрні підприємства змогли залучити 4060 грн у 2016 р. проти 1600 

грн у 2000 році [4]. 

За даними профільного міністерства, у 2019 році кредити, надані 

агросектору, становлять 63,5 млрд грн, з середньозваженою ставкою за 

користування 16,5% річних. За цей же період на державну підтримку за 

напрямом здешевлення кредитів фактично використано 450 млн грн. Кількість 

підприємств, які залучити пільгові кредити – 426, з них: 248 мають чистий 

дохід (виручку) від реалізації до 20 млн грн,  тобто відносяться до категорії 

малих, 51 проводять діяльність з вирощування та розведення тварин. Загалом 

залучено пільгових кредитів на суму 4628,3 млн грн. Загалом, найбільші обсяги 

кредитів залучаються невеликими підприємствами на короткий термін (до 12 

міс.) для покриття поточних витрат. Відсутність довгострокових кредитів, 

предмету застави та історії кредитування, позбавляє можливості малі та середні 

сільськогосподарські підприємства здійснювати інвестиції. 

Державним бюджетом на 2020 рік по видатках на сільське господарство 

передбачено програму 1201300 «Формування статутного капіталу Фонду 

часткового гарантування кредитів» у обсязі 240 млн грн,  для малих фермерів 

на покупку землі, виплати якого мають запуститися в 4 кварталі, після 

відкриття ринку землі з жовтня 2020 року. Відповідно, для забезпечення його 

створення та діяльності  зареєстровано законопроект «Про Фонд часткового 

гарантування кредитів в сільському господарстві» №3205 (21.03.2020 р.) [2]. 

Відповідно, для наукового супроводження процесу запровадження 

державних кредитних гарантій через створення Фонду можуть бути 

використані напрацювання ННЦ «Інститут аграрної економіки» «Розробка 

системи мікрокредитування особистих селянських та малих фермерських 

господарств», № держреєстрації: 0116U000064, де проаналізовано загальний 

стан аграрного кредитування, окремі програми державної підтримки щодо 

пільгового кредитування, надання кредитів фермерським господарствам.  

Оцінка фінансового потенціалу і його коригування фіскальними та 

бюджетними методами у тому числі і кредитуванням, дасть змогу формувати 

дієву політику державного управління у цій сфері. Реалізація заходів державної 

підтримки розвитку малого підприємництва буде сприяти досягненню стійкого 

розвитку сільських територій, зростанню зайнятості і рівня життя сільського 

населення. Мале підприємництво в аграрній сфері в ході подальшого 

формування сприятливих умов для його розвитку все більше буде впливати на 
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економічне зростання, стимулювати структурну перебудову економіки 

держави. 
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З набуттям незалежності і трансформації української економіки від 

планово-директивної моделі до моделі вільного ринку неодноразово 

піднімалось питання реформування молодої системи фінансів. Перебудова 

фінансової сфери країни та численні потрясіння, викликані дезінтеграцію 

господарського комплексу СРСР, спричинили фінансові ускладнення, відлуння 

яких триває досі. 

Кардинальна реформа державних фінансів назрівала досить довго і в 

зв’язку з європейською інтеграцією і наближенням стандартів України до 

стандартів Європейського Союзу, саме фінансова реформа повинна стати 

ковтком свіжого повітря в період затяжної фінансової кризи в країні. 

Україна має розвинений фінансовий сектор з такими гігантами, як 

Приватбанк і Ощадбанк, але реформа у першу чергу торкнеться сфери 

державної соціальної і фіскальної політики. Українська податкова система є 

застарілою, оскільки не використовує передовий досвід країн Європейського 

Союзу, такий як прогресивна шкала оподаткування, податок на виведений 

капітал, податок на розкіш тощо. 

Ситуація погіршується також тим, що, якщо в країнах ЄС діють низькі, 

навіть від’ємні, ставки рефінансування, то в Україні ставки рефінансування 

Національного Банку – одні з найвищих [3], а це сповільнює розвиток і 

розгортання промисловості і не покриває дефіцит бюджету країни. Високі 

ставки рефінансування, штучно утримуваний курс гривні, корумповані 

нестабільні інститути держави відлякують іноземних інвесторів. За даними 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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рейтингу легкості ведення бізнесу, Україна посідає 64 місце серед 190 країн, та 

знаходиться між Саудівською Аравією і Індією [6], що свідчить про 

недостатній рівень стабільності судових і фінансових інститутів, а також про 

великий рівень їх корумпованості. 

Накреслимо основні тези власного погляду щодо перспектив 

реформування державних фінансів в країні. 

1. Загалом реформа державних фінансів базується на таких принципах: 

1) реалістичність – проблемою реалізації принципу є те, що значна частина 

економіки перебуває в тіні і не може бути врахована і оподаткована; 

2) прозорість – будь-які експерти всього лише люди, і прогнозувати 

бюджет, не маючи загальної планової системи обліку і контролю неможливо, 

так само, як і гарантувати непідкупності цих експертів; 

3) пріоритетність –дуже хороший принцип, якщо до виставлення 

пріоритетів залучають більшість громадян; 

4) майбутнє зростання – будь-яка стратегія провалиться, якщо не знайде 

відгуку від широких мас населення, тому бажано залучати органи місцевого 

самоврядування для складання загального плану на індикативних засадах. 

2. Розвиток програмно-цільового методу. 

Розвиток програмно-цільового методу неможливо уявити без ефективної 

судової системи і системи адміністративного примусу, тому вбачається 

ефективним розширити повноваження місцевих громад та органів виконавчої 

влади з можливістю усунення чиновників-порушників з посади загальним 

голосуванням місцевих комітетів. 

Отже, програмно-цільовий метод має бути поширений на більшість 

регіонів і мати своєрідну специфіку, зважаючи на географічне, соціальне, 

фінансове і культурне становище регіонів. 

3. Поліпшення управління фіскальними ризиками. 

Управління фіскальними ризиками ускладнено у зв'язку з ситуацією, що 

склалася на сході країни, тому найбільш доцільним засобом обліку і контролю 

фіскальних ризиків є прогнозування за ф'ючерсними контрактами. Також 

неможливо обкласти податками тіньовий бізнес, а в умовах карантину прибуток 

ринкових гравців і простих споживачів нестабільний. Макроекономічна 

ситуація в Україні не дозволяє будувати будь-які прогнози, навіть на день 

вперед. Під загрозу існування поставлено усю державу. Для того, щоб створити 

ефективно систему управління фіскальними ризиками, необхідний стабільний 

дохід підприємств, який за умови пандемії може забезпечити держава, як 

покупець останньої надії. Вважаємо, що для такої системи треба дотримуватись 

таких принципів: 

- стабільності – державі необхідно забезпечити стабільну базу розвитку 

бізнесу; 

- невідворотності покарання – закон однаково суворий для всіх,від 

двірника до олігарха; 

- підзвітності – закладення в фінансові звіти підприємств плану 

розширення виробництва на наступний рік; 
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- прозорості – інформація про стан публічних фінансів повинна бути 

доступна для всіх без винятку членів суспільства і бути підзвітна 

громадянському суспільству.  

4. Верифікація державних виплат. 

Це є необхідний захід для економії державних фінансів і справедливого 

розподілу державного бюджету, оскільки багато громадян зловживають 

субсидіями й пенсіями давно померлих родичів. Але маємо додати, що 

процедура верифікації повинна бути переведена в електронний характер по 

базах даних лікарень, хоспісів, університетів тощо. Переклад процедури 

верифікації на електронні рейки дозволить звільнити частину робочої сили та 

зробити його зручнішим для одержувачів соціальної допомоги. 

5. Нова модель фінансування охорони здоров'я. 

Перехід системи охорони здоров'я на ринкові рейки позбавить тяжкої ноші 

державу, але значно погіршить умови пацієнтів; як показала практика, ринкова 

медицина США жахливо неефективна [4], тому без національної системи 

загального обов'язкового медичного страхування не обійтися. Така модель вже 

існує в Німеччині та Нідерландах та показала свою ефективність, але найбільш 

вдалою все ж є Кубинська [5] модель охорони здоров'я. 

Однак, великою перевагою нової системи охорони здоров’я є її 

інформатизація, яка забезпечить швидкий доступ лікарів до карток пацієнтів, 

історії їх хвороби та попередніх діагнозів. 

6. Удосконалення міжбюджетних відносин. 

Це є вельми важливий аспект у напрямку забезпечення справедливого 

розподілу державних грошових коштів. Величезний крок для децентралізації 

фінансових ресурсів країни вкрай необхідний для розвитку місцевої 

інфраструктури. Він надає можливість місцевим бюджетам фінансувати 

загальноміські інфраструктурні проекти і безпосередньо громадянам брати 

участь у розвитку власного міста. Така реформа, на наш погляд, дасть 

громадянам небачені раніше права і можливості щодо поліпшення життя себе і 

городян, оскільки місцеві ради краще інформовані про ситуацію в їх рідному 

місті. 

7. Підвищення прозорості бюджетів. 

Введення системи загальнообов'язкового державного електронного 

реєстру значно підвищило прозорість доходів і витрат конкретних осіб, але не 

всієї бюджетної системи, тому в поточній реформі планується введення проекту 

(E-Data) – бази даних, аналогічної єдиному державному реєстру платників 

податків України. Прозорість системи публічних фінансів – необхідний крок 

для створення досконалої системи обліку фіскальних ризиків. Така реформа 

значно посилює контроль публічних фінансів з боку громадянського 

суспільства. Подібний захід дасть громадянам зручний доступ до всієї 

потрібної їм інформації в будь-який момент і приверне іноземні інвестиції. 

Загальною проблемою у зв'язку з цим вважається підтримка серверів і 

електронної бази даних в стабільному стані і забезпечення захисту їх проти 

хакерських і Ddos атак. 
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8. Монетизація субсидій 

З 01 жовтня 2019 року розпочав діяти механізм надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі [1]. Монетизація субсидій, як 

вважається, знижує витрати держави по перерахуванню та пошуку рахунків 

компаній, надає послугу споживачеві і відсіває недобросовісних громадян, які 

офіційно ніде не працюють і отримують, так звану «чорну зарплату» і 

нелегально працевлаштовані. 

Але система монетизації субсидій має і суттєвий недолік – це нарахування 

субсидії за заниженими нормами, що робить допомогу менш ефективною і 

погіршує стан малозабезпечених домогосподарств. По рахунках платить 

держава, а решта залишається споживачеві, в зв'язку з цим часто виникають 

ситуації спірних рахунків, і система загальмовується в пошуках вірного 

рахунку. Цього можна було б уникнути, якби рахунок оплачував сам одержувач 

субсидії. 

Крім того, система оформлення субсидій надто часто змінюється, що 

викликає величезні черги в управліннях соціального забезпечення. Субсидію 

призначають не за споживанням, а за квадратними метрами житлової площі, що 

позбавляє субсидіанта шансу економії.  

Якщо ж ці люди отримають субсидію «живими грошима», у них зміниться 

ставлення до них. Вони можуть вирішити: «Якщо ми разом з ініціативними 

мешканцями скоротимо споживання, то мені і субсидію дадуть, і я собі щось 

залишу». У голові цей «вимикач»  переключиться. Тому монетизація важлива 

для всіх споживачів. 

Підсумовуючи власні роздуми про проведення реформи в галузі 

державних (публічних) фінансів, варто у якості висновку довести наступне. 

Фінансова реформа в Україні, хоч і являє собою необхідний крок для 

подальшої інтеграції України в світове господарство, але наразі є дуже 

спірною, оскільки орієнтується не на всіх громадян країни і не в повній мірі 

відображає інтереси більшості. Реформу потрібно продовжувати і 

допрацьовувати, підвищуючи таким чином контроль громадянського 

суспільства над публічними фінансами і систематично виводячи з тіні 

пільговими умовами і індикативним плануванням тіньовий бізнес. Для 

ефективної роботи системи публічних фінансів законність є запорукою 

працездатності. 
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Розробка та реалізація якісної процентної політики (ПП) є одним з 

ключових завдань діяльності будь-якого центрального банку. Політика 

«дешевих» грошей може як дати поштовх інвестиційному розвитку економіки, 

так і призвести до зростання цін і зменшення ефективності. «Дорогі» гроші 

центрального банку слугують індикатором високого рівня інфляції та 

економічної нестабільності і по суті є червоним сигналом для активізації 

інвестиційної діяльності. Для визначення оптимальних параметрів ПП важливо 

дослідити зв’язок таких її інструментів, як облікова ставка та ставки 

рефінансування з ключовими фінансовими індикаторами ринку – інфляцією, 

обмінним курсом, ринковими ставками комерційних банків за кредитами та 

депозитами. Облікова ставка є своєрідним дороговказом вартості грошей на 

ринку запозичень та драйвером інвестиційних потоків. 

Дослідженню проблеми ПП як центрального, так і комерційних банків 

присвячено низку праць С. Лобозинської [1], С. Бабича, [2], Н. Кухарук, 

Г.°Чмерук [3], а також офіційні публікації Міжнародного валютного фонду та 

Європейського центрального банку. Проте не всі аспекти ПП висвітлено 

достатньо повно, що зумовило потребу її розгляду в історичному ракурсі та 

проведення порівняльного аналізу тенденцій процентних ставок центральних і 

комерційних банків та інших макроекономічних індикаторів на прикладі 

України. 

Ключову роль у детермінації ПП комерційних банків відіграє центральний 

банк. Саме через ставки рефінансування банків формується базис для 

визначення вартості грошей на грошово-кредитному ринку країни. В свою 

чергу, вартість грошей на ринку знаходиться у діалектичній єдності з 

динамікою цін та іншими макроекономічними показниками. Дешеві гроші 

збільшують грошову масу в обігу, зростає рівень монетизації ВВП, але 

збільшується й інфляційний ризик. З іншого боку, зависока інфляція вимагає 

рестрикційної політики, ключова роль у якій відводиться обліковій ставці та 

ставкам рефінансування (залежно від інструментів) і залучення центробанком 
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надлишкової ліквідності, які, як правило, на 0,5-2 в. п. відхиляються від 

облікової. 

Для початку доцільно дослідити динаміку трьох взаємопов’язаних 

індикаторів: облікової ставки НБУ, індексу споживчих цін, обмінного курсу 

гривні до долара США (2007-2019 рр.). Динамічні ряди цих показників 

наведено на рис. 1, з якого випливає, що: 

 облікова ставка, індекс інфляції, динаміка валютного курсу є 

нестабільними і мають хвильовий характер змін у часі, при цьому «свічки» змін 

обмінного курсу значно вищі ніж коливання рівня інфляції чи облікової ставки 

НБУ, тобто зміни цих показників відбуваються не синхронно; 

 у періоди різкої девальвації гривні інфляція й облікова ставка зростають 

повільніше, ніж знижується курс гривні, а у періоди відносної валютної 

стабільності – зростають, ніби наздоганяючи хвилю валютного курсу; 

 з 2016 р. почався новий період відносної валютної стабільності за 

винятком сезонних коливань. Незважаючи на від’ємне сальдо торговельного 

балансу, він забезпечується передусім трансфертами приватних коштів та 

фінансовою підтримкою МВФ; 

 лаг між змінами валютного курсу та інфляції може спричинятись 

державним регулюванням цін, недостатньою ринковою конкуренцією, 

залежністю ринку від бюджетної політики, коли держава намагається 

підвищеними видатками компенсувати втрати населення від знецінення гривні, 

що може призводити до зростання цін. 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка мікроіндикаторів економіки України 2007 -2019 рр. 

 

Для поглибленого дослідження зв’язків між цими трьома показниками 

проведено їх кореляційний аналіз за цей період і отримано такі коефіцієнти 

кореляції: 

 між інфляцією й обліковою ставкою – 0,61; 

 між інфляцією і валютним курсом – 0,14; 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

Облікова ставка, % Курс грн/дол. США, до попереднього року, % Індекс інфляції, % 



231 
 

 між валютним курсом і обліковою ставкою – 0,80. 

У статистичних дослідженнях вважається, що якщо коефіцієнт кореляції 

знаходиться у діапазоні 0-0,2, то зв’язку практично немає, в діапазоні 0,2-0,5 

зв’язок є слабким, 0,5-0,7 – середнім, 0,7-0,9 - значним, 0.9-1 –максимально 

щільним. У представленому випадку відсутність зв’язку між динамікою курсу й 

інфляцією могла бути спричиненою описаним лагом. Облікова ставка має 

навіть більш щільний зв’язок зі зміною курсу, ніж з індексом споживчих цін. 

Це означає, що облікова політика за період, що досліджується, в цілому 

базувалася навіть більше на динаміці валютного курсу, ніж на рівні інфляції. 

Отже, проведений аналіз показав надто слабкий кореляційний зв’язок між 

трендами облікової ставки і основними макроекономічними індикаторами в 

Україні. Це свідчить про необхідність гнучкої корекції процентної політики як 

центральним, так і комерційними банками відповідно до економічних умов і 

цільових орієнтирів своєї діяльності. 

Низький показник кореляції між обліковою ставкою і рівнем інфляції 

свідчить про необхідність подальшого дослідження питання, якої процентної 

політики повинен дотримуватись НБУ у сучасних умовах: політики «дорогих» 

грошей для стримування інфляції, «поміркованої» політики чи політики 

«дешевих» грошей для рефінансування проектів розвитку економіки, особливо 

довгострокових. 
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Відповідно до Бюджетного кодексу України, податковими надходженнями 

визнаються доходи від власності та підприємницької діяльності; 

адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності; власні надходження бюджетних установ; інші неподаткові 

надходження [1]. Тож здійснімо їх структурно-динамічний аналіз. 
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У  структурі неподаткових надходжень у період 3 2017 року по 2019 рік 

найбільшу питому вагу мали кошти, що перераховуються Національним 

банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк 

України», – від 27,1% до34,8%, власні надходження бюджетних установ – від 

24,7% до 28,4% та частина чистого прибутку (доходу) державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 

відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або 

комунальна власність – 19,2%; 24,1% та 24,7% відповідно,   збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій – від 

4,3% до 4,9%. 

Проаналізуємо динаміку неподаткових надходжень Державного бюджету 

України за 2017-2019 роки (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Динаміка неподаткових надходжень Державного бюджету України 

за 2017-2019 роки
* 

Найменування 

Абсолютне відхилення, 

млрд. грн. 

Темп приросту, 

% 

2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Неподаткові надходження, 

 млрд. грн., у т. ч.: 
+36,1 +22,1 +28,1 +13,4 

- доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
+15,6 +27,2 +21,8 -31,2 

- адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

+8,0 -8,0 +76,9 -43,5 

- інші неподаткові надходження +1,5 +3,4 +13,8 +27,4 

- власні надходження бюджетних 

установ. 
+10,7 -0,5 +30,8 -1,1 

*
Примітка. Складено авторами за даними джерел [2] 

 

Аналізуючи табл. 2, ми можемо побачити, що у порівнянні з                    

2017 роком у 2018 році відбулось збільшення неподаткових надходжень                 

36,1 млрд. грн, або на 28,1%. Найбільше надходжень було від власних 

надходжень бюджетних установ через збільшення надходжень від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю та коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів. Та у 2019 році ці надходження зменшились через зменшення 

надходжень коштів з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. 

У структурі надходжень до державного бюджету від власності та 

підприємницької діяльності левову частку становлять надходження коштів, що 

перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України 

«Про Національний банк України», та частини чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
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(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна 

або комунальна власність – збільшення від 15,6 млрд. грн. у 2018 році до 27,2 

млрд. грн. у 2019 році. 

 
Список використаних джерел 

1. Бюджетний кодекс України : Кодекс України від 07.10.2010 р. №2592-VI. Дата 

оновлення: 25.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n407 (дата 

звернення: 26.04.2020). 

2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України.                                            

URL: https://www.treasury.gov.ua/ua. (дата звернення: 26.04.2020). 

 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

 

Токман Д.А. 

к. е. н., доцент Марина А.С. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

Рівень розвитку національної економіки оцінюється мірою використання 

національного багатства для забезпечення національної безпеки, високого рівня 

якості життя населення і конкурентоспроможності країни на міжнародних 

ринках. Наявність державного боргу та його розміри впливають на всі сторони 

життя країни. Показники соціально-економічного розвитку України 

представлено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Показники соціально-економічного розвитку України 

Показники 
Рік 

2016 2017 2018 2019 

Загальна сума державного та гарантованого 

боргу на кінець року, тис. дол. США 
70970900 76305200 78323000 84364500 

Темп росту, % - 107,52 102,64 107,71 

ВВП, млн. грн 2383182 2982920 3083409 3675728 

Темп росту,% - 125,17 103,37 119,21 

Наявне населення на кінець року, тис. осіб 42584,5 42386,4 42153,2 41902,4 

Абсолютний приріст, тис. осіб - -198,1 -233,2 -250,8 

Доходи населення, млн.грн. 2051331 2579147 3219518 3699346 

Темп росту, % - 126 125 115 

Середньорічний курс гривні до долара США, 

грн./100 дол. США 
2358,78 2660,70 2668,43 2642,20 

Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Дані табл. 1 показують, що за 2017 рік загальна сума державного та 

гарантованого боргу тис. дол. США збільшилась на 7,52 %. Сума ВВП 

збільшилась на 25,17 %. Кількість населення зменшилась на 198,1 тис. осіб. 

Доходи населення збільшились на 26%. За 2018 рік загальна сума державного 

та гарантованого боргу тис. дол. США збільшилась на 2,64 %. Сума ВВП 
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збільшилась на 3,37 %. Кількість населення зменшилась на 233,2 тис. осіб. 

Доходи населення збільшились на 25%. За 2019 рік загальна сума державного 

та гарантованого боргу тис. дол. США збільшилась на 7,71 %. Сума ВВП 

збільшилась на 19,21 %. Кількість населення зменшилась на 250,8 тис. осіб. 

Доходи населення збільшились на 15%. 

Державний борг України сформувався і продовжує зростати під впливом 

певних факторів, в основі яких є соціально-економічна, політична кризи; криза 

державних фінансів і грошово-кредитної системи; послаблення фінансової 

стійкості і рівноваги; дефіцити торговельного і платіжного балансів; хронічний 

дефіцит державного балансу тощо. Все це впливає на недоотримання 

відповідного обсягу валового внутрішнього продукту, обсягів фінансових 

ресурсів на мікро- і макрорівнях, зростання інфляції, зростання дефіциту 

державного бюджету та державного боргу та, відповідно, погіршення 

добробуту громадян. Динаміка та структура державного боргу України у 2016-

2018рр. показано у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Динаміка та структура державного боргу України у 2016-

2018рр., млн. грн. 

Показник 

Рік Темп росту,% 

2016 2017 2018 2019 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Загальна сума 

державного та 

гарантованого 

боргу, у т.ч. 

1929758,7 2141674,5 2168627,1 1998275,4 110,98 101,26 92,14 

Державний, у 

т.ч. 
1650830,8 1833709,9 1860496,6 1761369,1 111,08 101,46 94,67 

внутрішній 670645,5 753399,4 761088,9 829495,1 112,34 101,02 108,99 

зовнішній 980185,3 1080310,5 1099407,7 931874,0 110,21 101,77 84,76 

Гарантований, 

у т.ч. 
278927,9 307964,6 308130,5 236906,3 110,41 100,05 76,89 

внутрішній 19084,5 13279,6 10320,4 9558,7 69,58 77,72 92,62 

зовнішній 259843,4 294685,0 297810,1 227347,6 113,41 101,06 76,34 

Розраховано за даними [1] 

 

За 2016-2017 рр. загальна сума державного та гарантованого боргу зросла 

на 10, 98%, в тому числі внутрішній державний борг збільшився на 12,34%, а 

зовнішній державний борг – на 10,21%. Внутрішній гарантований борг 

зменшився на 30,42%, а зовнішній гарантований борг збільшився на 13,41%.  

За 2017-2018 рр. Загальна сума державного та гарантованого боргу зросла 

на 1, 46%, в тому числі внутрішній державний борг збільшився на 1,02%, а 

зовнішній державний борг – на 1,77%. Внутрішній гарантований борг 

зменшився на 22,28%, а зовнішній гарантований борг збільшився на 1,06%.  

За 2018-2019 рр. загальна сума державного та гарантованого боргу 

зменшилась на 7, 86%. Проте внутрішній державний борг збільшився на 8,99%, 
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а зовнішній державний борг зменшився на 15,24%. Внутрішній гарантований 

борг зменшився на 7,38%, а зовнішній гарантований борг – на 23,66%.  

Проаналізувавши динаміку та структуру державного боргу, можна зробити 

висновок, що в Україні відбувається нарощування як зовнішнього, так 

внутрішнього державного боргу, що обумовлює виникнення негативного 

впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на нього та неефективною борговою 

політикою в Україні. 

За твердженням Т.В. Сальникової, основними причинами неефективної 

боргової політики країни є: девальвація гривні (що призвело до збільшення 

боргу та вартості його обслуговування); падіння реального валового 

внутрішнього продукту; зниження внутрішнього споживчого попиту внаслідок 

інфляційних процесів та безробіття; негативний вплив реальної відсоткової 

ставки Національного банку України на боргову сферу та обмеження 

функціонування ринку позичкового капіталу. Взаємозв'язок державних 

запозичень та рівнем безробіття виражається через співвідношення державного 

боргу до валового внутрішнього продукту, який виробляється в країні. Якщо 

темпи зростання державного боргу перевищують темпи зростання валового 

внутрішнього продукту, тоді відбувається спад економіки, що веде за собою 

скорочення робочих місць на ринку праці та призводить до зростання рівня 

безробіття в країні, що спостерігається сьогодні в Україні. Крім цього, наявна 

низка бюджетних проблем: необхідність покриття дефіциту Пенсійного фонду, 

фінансування за рахунок державних запозичень державного бюджету, 

невиконання планів надходжень від приватизації державного майна, 

необхідність державної підтримки державних підприємств та банків [2]. 

Подальше зростання державного боргу України є дуже небезпечним і може 

призвести до втрати економічної незалежності, вилучення з фінансового ринку 

коштів, які б могли бути використані на розвиток реального сектору економіки, 

зменшення конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках, спад 

рівня життя населення країни. А досягнення прогнозованого рівня загрожує 

Україні дефолт. Для запобігання негативних наслідків необхідно удосконалити 

механізм управління державним боргом на інституціональному рівні, 

удосконалити нормативно-правову базу, а також підвищити рівень власного 

валового внутрішнього продукту шляхом модернізації вітчизняних 

підприємств [3]. 

Прогнозується, що до 2021 року, рівень державної заборгованості 

знизиться до рівня нижче 70% валового внутрішнього продукту при успішній і 

продуманій борговій політиці уряду України та зростанні темпів розвитку 

економіки країни. На основі досліджень сучасного стану і тенденцій боргової 

політики України, можна зробити висновки: 

внаслідок проведення українським урядом політики, зорієнтованої на 

інфляційні механізми погашення дефіциту бюджету, загальна сума державного 

боргу постійно зростає; 

особливістю державного боргу України є значне перевантаження у його 

структурі зовнішньої складової; 
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на позичковому ринку простежується тенденція до збільшення строковості 

державних цінних паперів; 

спостерігається тенденція до збільшення обсягів фінансування програм 

розвитку, про що свідчить зростання частки гарантованого боргу внаслідок 

залучення кредитних ресурсів для будівництва та реконструкції автомобільних 

доріг, проте фінансування програм розвитку в реальному секторі економіки 

необхідно збільшувати. 

Таким чином, оптимізація боргової політики України потребує розробки та 

впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення 

нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики, 

коротко- та середньострокові орієнтири управління державним боргом, 

інструменти радикального підвищення ефективності інвестиційної складової 

бюджетних видатків та стратегічні завдання переорієнтації боргової політики, 

зменшення боргового тягаря та розвитку альтернативних, непозичкових 

інструментів фінансування бюджетних видатків [3]. 

 
Список використаних джерел 

1. Міністерство фінансів України URL: [www.minfin.com.ua] (дата звернення: 15.04. 

2020). 

2. Сальникова Т.В. Державний борг України: оцінка та напрями підвищення 

ефективності управління URL: [www.oaji.net/articles/2017/1900-152546353.pdf ] (дата 

звернення: 15.04. 2020). 

3. Дем'янчук М.А., Коба О.С. Дослідження впливу державного боргу і дефіциту 

бюджету на національну економіку. Фінансові аспекти розвитку держави, регіону та 

суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Одеса, 2016. URL: 

[http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4188&i=7] (дата звернення: 15.04. 2020). 

 

 

ПОДАТОК НА БЕЗДІТНІСТЬ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА 
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ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

В умовах демографічного спаду в Україні постає питання щодо 

можливості його припинення, де одним із інструментів виступає податок на 

бездітність.  

Податок на бездітність вперше з’явився в Стародавньому Римі у 351 р. до 

н.е., його ввів цензор Камміл (римський державний та воєнний діяч). Нажаль 

багато даних про той період не збереглося, але це не остання спроба ввести цей 

податок на бездітність. Наступна спроба була у 1909 році у Болгарії, народними 

зборами було прийнято законопроект про податок з неодружених, за яким 

кожен неодружений чоловік, що не мав дітей, після досягнення 

тридцятирічного віку мав вносити 10 франків на потреби народної освіти 

file:///C:/Users/User/Downloads/www.oaji.net/articles/2017/1900-152546353.pdf
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4188&i=7
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щорічно.Далі цю ідею перейняв Беніто Муссоліні у 1926 році в Італії та ввів 

«Податок на холостяка» [1]. 

Востаннє податок був дійсний в СРСР з 1941 по 1992 рр. під назвою 

«Податок на холостяків, самотніх та малосімейних громадян», який було 

введено Наказом Президії Верховної Ради СРСР [2]. Платниками податку були 

громадяни Радянського Союзу, які не мали дітей: чоловіки у віці від 20 до 50 

років, і жінки, що перебували у шлюбі, у віці від 20 до 45 років. Ставка податку 

диференціювалася в залежності від заробітку громадян за основним місцем 

роботи, в середньому це було 6% від дохода. Податок справлявся і утримувався 

за місцем роботи разом із податком на дохід фізичних осіб (прибутковим 

податком) [2]. 

Основним завданням введення цього податку в радянські часи було 

залучення коштів бездітних громадян на потреби і цілі держави, зокрема на 

утримання дитячих будинків, надання допомоги молодим сім’ям, дитяче 

лікування. Таким чином, податок являв непрямий вплив на демографічну 

ситуацію в державі. В цьому сенсі можна казати, що даний вид платежу мав 

більш характерні риси збору, а не податку, оскільки податки є нецільовими 

платежами, а податок на бездітність в СРСР, фактично, носив цільовий 

характер. 

Ставки податку на бездіність визначалися наступним чином: з робітників і 

службовців податок вираховувався безпосередньо з заробітної плати, причому 

якщо зарплата була нижче 150 рублів, то сума податку становила 5 рублів, 

понад 150 рублів – 5% від зарплати. Для громадян, які підлягали прибутковому 

оподаткуванню, податок становив 5% від зарплати. Колгоспники і 

одноосібники мали виплачувати з цього податку 100 рублів на рік. З громадян, 

які не підлягали прибутковомуоподаткуванню і не входили до складу 

оподатковуваних сільгоспподатком господарств, стягувався податок на 

бездітність в розмірі 60 рублів на рік [3]. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 8 вересня 1944 р. вніс коригування 

в податок на холостяків. Ставки з податку на холостяків, одиноких і бездітних 

громадян зросли. Відповідно ставки податку на бездіність визначалися 

наступним чином: особи, що обкладалися прибутковим податком і не мали 

дітей, сплачували 6% від свого доходу. Для колгоспників та одноосібників, які 

не мають дітей, ставка склала 150 рублів на рік, але ця ставка залежала від 

кількості дітей, якщо дитина одна, то податок складав 50 рублів, дві дитини – 

25 рублів. Працівники творчих професій і літератори незалежно від заробітку 

були зобов'язані виплачувати 6% від доходу. Кустарі, ремісники, громадяни, 

зайняті приватною практикою, обкладалися ставкою в розмірі 6% з доходу, 

прийнятого для обчислення прибуткового податку на поточний рік. Для цієї 

групи осіб стягування податку відбувалося у чотири етапи рівними частками 

протягом року [3]. 

Природно, що були виключення щодо стягування цього податку. Від 

податку на холостяків, одиноких і бездітних громадян звільнялися 

військовослужбовці та їхні дружини, учні середніх і вищих навчальних 
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закладів, а саме чоловіки у віці до 25 років і жінки у віці до 23 років, а також 

громадяни, якщо їм за станом здоров'я, відповідно до рішенням лікарської 

комісії, протипоказано дітонародження. До осіб, з яких не стягувався податок 

на бездітність також відносилися громадяни, чиї діти загинули або пропали без 

вісті у Другій світовій війни. Від податку звільнялися особи, що всиновлювали 

дітей. У 1946 році були звільнені від податку на бездітність монахи, які були 

зобов'язані дотримуватися обітницю безшлюбності [4]. 

Податок на холостяків, одиноких і малосімейних громадян з'явився 

невеликим джерелом доходів бюджету в роки війни: за 1941-1945 рр. надійшло 

8085 млн руб., або 0,7% доходів бюджету. У 1945 році з податку на холостяків, 

одиноких і бездітних громадян в бюджет країни надійшло 3,4 млрд рублів. 

Разом з тим, цей податок став стимулятором народжуваності та збільшення 

сімей, оскільки рівень податку для мешканців країни був надто високим і 

громадяни не могли сплачувати цей податок (стягувався виключно у грошовій 

формі) у післявоєнний час [2; 3]. З кінця 80-х пільги з податку отримали 

молодята протягом одного року з моменту реєстрації шлюбу. До цього молоді 

дружини сміялися з необхідності народити негайно після весілля [4]. Щодо 

стягування податку на бездітність у подальшому в СРСР, то тут він виконував 

свою фіскальну та соціальну функції, адже кошти мали цільове призначення 

(забезпечення дитячого лікування, утримання дитячих будинків, підтримка 

багатодітних родин тощо) та сприяли досягненню державних цілей розвитку. 

Після розпаду СРСР країни, що входили до його складу, скасували цей податок. 

Податок на бездітність намагаються впровадити в Україні, принаймні 

обговорення подібного законопроекту відбувалося у 2012, 2016, 2018 роках за 

даними [5]. Зокрема у 2012 року у проекті закону пропонувалось зобов’язати 

стягувати податок у розмірі 17% від доходу з бездітних осіб старших тридцяти 

років. «Від сплати цього мита планувалося звільнити тільки бездітних інвалідів 

I-III груп та громадян, позбавлених батьківських прав, які відмовляються від 

сплати аліментів. При цьому автори законопроекту пропонували знизити 

податки для сімей, в яких виховується троє і більше дітей. У парламенті цей 

законопроект «розкритикували» [5]. У 2019 році запропоновано проект, 

відповідно до якого сім'ї які не мають дітей на протязі 2-х та більше років 

подружнього життя мають платити податок на бездітність, який становить 2% 

заробітної плати, а гроші з податку будуть витрачати на дитячі будинки та їх 

забезпечення [6]. Подібний проект був у 2016 році, коли пропонувалось з 1 

січня 2017 року стягувати податок на бездітність з молодих людей старше 20 

років у розмірі – 25% від розміру мінімальної зарплати [7]. Проте розуміємо 

низьку ефективність пропонованого інструменту подолання демографічного 

спаду у нашій країні. Справа у тому, що демографічна ситуація будь-якої 

країни узагальнено демонструє добробут її мешканців, сфорований минулими і 

поточними соціально-економічними процесами. Наша країна має низку 

накопичених і невирішених соціально-економічних проблем, зокрема у сфері 

охорони здоров’я, соціального захисту, освіті, промисловості, що впливають на 

розвиток соціуму, рівень його добробуту Податок на бездітність в нашій країні 
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приречений виконувати лише фіскальну функцію, і аж ніяк не соціальну, 

принаймні у тому вигляді, в якому він існує у вищезгаданому законопроекті. 

Ідея, закладена в даному законопроекті і цілі, які в ньому декларуються є 

актуальними для суспільства. Він може працювати, але лише за умови науковго 

підгрунття його реалізації та залагодження механізму впровадження і дії: 

цільове використання зібраних коштів; досконалий і відпрацьований механізм 

стягування податку; відсоткова ставка, що відповідає рівню доходів та життя 

усіх верств населення. 
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Наразі доволі актуальними є питання дослідження поняття фінансової 

грамотності, впливу фінансів населення на розвиток економіки, необхідності 

розуміння населенням фінансових продуктів та послуг, виявлення негативних 

ознак неграмотності у сфері фінансів. Фінансова грамотність споживачів є тим 

http://www.hroniky.com/news/view/10112-76-rokiv-tomu-v-srsr-zaprovadyly-podatok-na-kholostiakiv
http://www.hroniky.com/news/view/10112-76-rokiv-tomu-v-srsr-zaprovadyly-podatok-na-kholostiakiv
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-holostyakov-v-istoricheskoy-retrospektive
https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-holostyakov-v-istoricheskoy-retrospektive
https://gazeta.ua/articles/history/_podatkom-na-yajcya-hotili-zbilshiti-narodzhuvanist/846283
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/2559
https://petition.kmu.gov.ua/,/Petition/View/822


240 
 

фундаментом, що має підтримувати нормальне функціонування ринків капіталу 

та економіки в цілому. 

В правовому плані фінансова система – це сукупність відносно 

відокремлених і водночас взаємопов'язаних сфер і ланок фінансових відносин, 

що управляються спеціальним фінансовим апаратом. Загальна економічна 

теорія вирізняє трьох основних суб'єктів фінансових відносин: господарюючих 

суб'єктів, населення, домашні господарства (в західній термінології – 

хаузхолду). Фінанси використовуються широко державою, бізнесом, 

населенням і для контролю за процесами створення доходів та їх використання. 

Фінанси населення представляють собою своєрідну частину фінансової 

системи. Фінанси населення – сукупність економічних відносин, що виникають 

у процесі утворення, розподілу і використання грошових доходів, заощаджень і 

грошових фондів громадян та їх сімей з метою задоволення власних потреб 

домогосподарств. Будучи ланкою фінансової системи на рівні окремої сім'ї, 

вони представляють собою економічні грошові відносини щодо формування та 

використання фондів грошових коштів з метою забезпечення матеріальних і 

соціальних умов життя членів та їх відтворення. Фінанси домогосподарства не 

є пріоритетною ланкою фінансової системи і відіграють підпорядковану, хоча і 

важливу, роль в загальній сукупності фінансових відносин держави. 

Фінанси населення є елементом децентралізованих фінансів. Фінанси 

населення мають важливе і все зростаюче значення: 

- для забезпечення соціальної стабільності суспільства; 

- для формування класової структури суспільства; 

- як джерело поповнення бюджету (у всьому світі в бюджетах зростає 

частка прибуткового податку з фізичних осіб); 

- як джерело інвестицій в розвиток економіки країни; 

- як джерело фінансування внутрішнього боргу уряду; 

- для формування страхового фонду страховиків і ін. [1; 2]. 

Фінанси громадян об'єктивно необхідні як інструмент вирішення протиріч 

між можливістю отримання доходів у різні періоди життя громадянина, 

випадковим характером економічних результатів в період активної діяльності і 

потребою в створенні сім'ї, вихованні дітей, в забезпеченні стабільності, 

поліпшенні соціального становища. Їх роль полягає в тому, що вони 

дозволяють забезпечити громадянину стабільність споживання і зберегти 

приналежність до певного суспільного класу при випадковому коливанні його 

доходів. 

Фінансова грамотність – це сукупність знань і навичок, які формують 

правильне ставлення до особистих грошей і дозволяють середньостатистичній 

людині приймати вигідні для себе рішення. Поняття застосовується як по 

відношенню до окремого індивіда, так і для оцінки рівня розвитку суспільства. 

На міжнародному рівні вивченням фінансової грамотності займаються 

Всесвітній банк і Організація Економічного Співробітництва та Розвитку. В 

Україні це питання вивчають НБУ, Міністерство фінансів, а також громадські 

організації та ЗМІ. В поняття «фінансова грамотність» системно включаються: 
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- уміння раціонально витрачати свої гроші. Саме раціональні витрати, а не 

великі заробітки визначають грамотного людини. Можна отримувати хорошу 

зарплату, але при цьому в кінці місяця стабільно залишатися «на бобах» і 

позичати гроші; 

- аналіз, зіставлення своїх витрат і доходів. Планування великих витрат, 

постановка фінансових цілей; 

- знання своїх прав і обов'язків – особливо це стосується укладення 

договорів; 

- уміння створювати заощадження і правильно їх зберігати. Згідно зі 

статистичними даними, більше половини українців зберігають заощадження 

вдома, хоча це не зовсім вірно. Депозити і надійні інвестиції допоможуть не 

тільки зберегти накопичення, але і примножити; 

- відповідальний підхід до придбання фінансових послуг і елементарний 

математичний розрахунок вигоди; 

- уміння вибрати надійну фінансову установу і не стати жертвою шахраїв. 

Звичайно, безграмотні люди зустрічаються в будь-якій країні світу. Саме 

ті, хто не розуміє, що таке фінансова грамотність і для чого вона потрібна, 

найчастіше потрапляють в шахрайські схеми або грузнуть у боргах. 

Багато людей вважають, що вони й так все знають, бо добре вміють 

рахувати гроші, й нічому більше вчитися не хочуть. Фінансово неграмотних 

людей можна розпізнати за такими рисами: зловживають кредитами, 

потрапляють у боргову яму, беруть участь у фінансових пірамідах, не 

контролюють витрату грошей, постійно живуть у борг. Найчастіше такі люди 

витрачають все зароблене до копійки, тому що гроші для них тільки засіб для 

споживання. Неправильне відношення до грошей призводить до постійних 

боргів та бідності. 

В українців дуже низький рівень використання фінансових послуг. Цікаво, 

що 27 % громадян взагалі не роблять заощаджень, ті ж, які практикують 

заощадження, частіше відкладають їх на чорний день. Проте, через недостатню 

обізнаність про фінансові установи, кожен другий заощаджує вдома, при цьому 

щоденно втрачаючи свої кошти. Характерним є також значна недовіра до 

фінансових установ у кожного четвертого українця через гіркий досвід з 

банківськими установами щодо споживчого кредиту. При цьому, з тих, хто мав 

проблеми при користуванні фінансовою послугою мізерна частина відстоює 

свої права, подає скаргу у відповідні органи і як результат втрачає довіру до 

всіх фінансових установ просто через незнання. Через те, що половина 

українців мають тільки загальні уявлення про рівень їхніх доходів та витрат, це 

не дає їм можливості визначити, що відбувається з їхнім бюджетом, куди 

діваються гроші. 

Направду, в більшості українців склалося відверто пасивне ставлення до 

створення власного добробуту та зовсім нерозвинута філософія «опори на 

власні сили». Виявляється, що 39% населення України не мають банківських 

рахунків. Більшість українців користуються лише базовими фінансовими 

послугами. Українці практично не користуються так званими інвестиційними 

https://financer.com/ua/kredit/kredit-gotivkoju/
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послугами, зокрема такими фінансовими інструментами, як акції, облігації або 

інвестування в недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди. 

Проте понад 60% українців вважають себе фінансово грамотними, однак 

близько 20% з них змогли дати 5 правильних відповідей на 7 простих 

математичних запитань, без яких неможливо управляти власними фінансами. 

Кожен третій українець вважає, що купувати речі в кредит є виправданим. Все 

це свідчить про низький рівень фінансової грамотності населення. 

Сьогодні, коли світ розвивається неймовірними темпами, бути фінансово 

неграмотним – ризиковано. Людина, яка не вміє розпоряджатися власними 

грошима, не зможе правильно розрахувати сімейний бюджет та робитиме 

необачні кроки, що можуть призвести її до банкрутства. 

Вважаємо, що фінансова грамотність являє собою систему знань, розумінь, 

навичок та впевненості, які дозволяють особі приймати правильні фінансові 

рішення та діяти відповідно до конкретних обставин. Метою розвитку 

фінансової грамотності є вплив на поведінку людей, а не просто надання їм 

знань, розумінь та навичок. 

Діяльність з підвищення фінансової грамотності охопила весь світ. 

Підвищення рівня фінансової грамотності необхідне як для забезпечення 

стабільності фінансового сектору, так і для інформування споживачів (фізичних 

та юридичних осіб, населення) і підвищення їхньої відповідальності. Дуже 

важливо забезпечити належну законодавчу та регуляторну базу, яка б 

підтримувала споживачів, коли вони прийматимуть фінансові рішення, 

спираючись на нові знання. Фінансова криза в Україні дала зрозуміти, що існує 

потреба у кращих стандартах розкриття інформації та реалізації фінансових 

послуг для споживачів. Щоб досягти фінансового успіху й бути впевненим у 

своїх фінансових здібностях, потрібно: витрачати завжди менше, ніж 

заробляти; намагатися купувати те, що дорожчає; намагатися не купувати те, 

що дешевшає; у першу чергу задовольняти базові потреби; враховувати не 

тільки вартість речі, але й витрати на її утримання. 

Варто зазначити, що вирішення проблеми на майбутнє полягає у навчанні 

школярів поводитися з грошима та приймати виважені фінансові рішення.  

Чому саме молодь? Молодь віком від 10 до 24 років (покоління Z та 

покоління Альфа) є головною цільовою аудиторією. Фокус на молодь диктує 

нові підходи до навчання, а отже – і всієї стратегії. Саме молодь може 

виступати агентами змін, які навчать своїх друзів, батьків, бабусь та дідусів 

фінансовим знанням та навичкам, яких потребують громадяни, щоб ухвалювати 

виважені рішення та відповідати за свою фінансову поведінку. 

Ця проблема хвилює не тільки МОНУ, цим занепокоєні освітяни у всьому 

світі, але вирішують її по-різному. Дамо порівняння їх підходів у різних 

країнах. 

У Великобританії діти починають навчатися фінансовій грамотності з 7 

років. Вони отримують вичерпну інформацію про особові рахунки, кредитні та 

дебетові картки, позики, а також вивчають основи економіки домашнього 

господарства. Цікаво, що курс було включено до програми з математики. 
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В Австралії окремого курсу з фінансової грамотності немає, але усі 

необхідні матеріали вдало інтегровано до програм інших предметів. Наприклад, 

тема енергозбереження, як однієї з основ планування сімейного бюджету, 

розглядається у межах курсу «Наука», що поєднує у собі одразу кілька 

предметів (хімію, біологію та фізику). 

Фінансова грамотність для американців не просто ще один предмет, це 

справжній національний рух. У кожному штаті курс викладається по-різному: 

інколи це повноцінний предмет, деколи – факультатив, але у обох випадках він 

є обов’язковим. Більш того, навчатися можна навіть вдома – всі матеріали є в 

інтернеті, також не складно знайти цікаві онлайн-ігри, які дозволять швидко 

опанувати усі хитрощі ведення сімейного бюджету. [3] 

Закордонні експерти вважають, що навчати людей фінансовій грамотності 

необхідно; більше того, впроваждення відповідних уроків у школах є одним з 

ключових антикризових заходів. Все дуже просто. Недостатньо освічені люди 

беруть забагато кредитів, що не мають змоги повернути, бо зовсім не вміють 

розпоряджатися власними коштами. А наявність боргів, у свою чергу, знижує 

загальну купівельну спроможність, поступово доводячи країну до стану кризи. 

З огляду на це, стає зрозумілим, що насправді фінансова грамотність є дуже 

важливим аспектом життя людини. А відсутність необхідних знань шкодить як 

самій людині, так і цілій країні. 

Уроки фінансової грамотності у загальноосвітніх закладах України мають 

за мету формування успішного фінансового майбутнього для країни в цілому. 

Але щоб новий предмет став корисним, треба забезпечити високий рівень його 

викладання. Результати проведеного в Україні спеціального пілотного проекту 

наразі повністю вдовольнили МОНУ, проте не зрозуміло що буде, коли курс 

введуть у всіх школах. Адже у кожного освітнього закладу є своя специфіка. 

Поки що на ці питання однозначної відповіді немає. [4] 

На наше переконання, майбутні перспективи пов’язуються з наступним. 

Пріоритетним є формування знань про фінанси українського суспільства, 

розвиток ключових підприємницьких та фінансових компетентностей. Питання 

фінансової грамотності проходить наскрізною змістовою лінією через усі 

навчальні програми для закладів загальної середньої освіти, але забезпечити 

якісну фінансово-економічну освіту можливо за допомогою профільного курсу 

фінансової грамотності. 

Підвищення фінансової грамотності учнівської молоді в Україні пов’язане 

сьогодні з багатьма чинниками, у тому числі з вивченням курсу «Фінансова 

грамотність», який має забезпечити розвиток не тільки економічного мислення, 

а й фінансових компетенцій і культури учнів. Важливою складовою навчання 

учнів основам фінансової грамотності є участь у проектній та дослідницькій 

роботі. Саме ця складова навчання дозволяє забезпечити діяльнісний підхід у 

навчанні, формування базових економічних і фінансових компетенцій, які 

необхідні кожній молодій людині та мають сприяти підвищенню її 

конкурентоздатності на ринку праці. 
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Можна зробити висновок, що упровадження курсу «Фінансова 

грамотність» сприятиме розвитку у учнів тих навичок та вмінь, які дозволять 

молоді приймати обґрунтовані й зважені фінансові рішення та готуватися до 

дорослого життя. Адже фінансова освіченість громадян – це найперший 

поштовх до кращого економічного майбутнього нашої держави. 
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Побудова та розвиток українського фінансового ринку, інтегрованого у 

глобальну фінансову систему є одним з ключових завдань, так як протягом 

останніх років у економіках країн світу різко зросло його значення.  

На фінансовому ринку відбувається трансформація заощаджень в 

інвестиції з допомогою використання різноманітних фінансових інструментів, 

які пропонуються на фінансовому ринку. З допомогою  фінансових 

інструментів здійснюється перерозподіл інвестиційних ресурсів і капіталу з 

однієї галузі в іншу, тобто відбувається регулювання інвестиційних процесів у 

економіці країни і регіонах. 

На вітчизняному фінансовому ринку інвестори для розміщення вільних 

ресурсів та отримання додаткових доходів можуть скористатись наступними 

фінансові інструментами: банківські депозити, акції підприємств, інвестиційні 

сертифікати ІСІ, корпоративні облігації, державні облігації (ОВДП).  

В табл. 1 наведено показники, що характеризують пропозицію фінансових 

інструментів на фінансовому ринку в динаміці. 

З табл. 1 можемо побачити, загалом за період 2015–2019 роки загальний 

обсяг пропозиції інструментів на фінансовому ринку зріс майже у 2 рази, що 

свідчить про активізацію капіталоутворювальних операцій в економіці України. 

Середньорічний темп зростання становить приблизно 15 %, хоч динаміка не є 

рівномірною. 

https://fingal.com.ua/content/view/1110/54/1/3/
https://studfile.net/preview/6335704/page:5/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83136318&cat_id=83136317
https://naurok.com.ua/post/uroki-finansovo-gramotnosti-chi-potribni-voni-suchasnim-shkolyaram
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Таблиця 1 – Пропозиція інструментів на фінансовому ринку України 

у 2015-2019 років [3] 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Депозити суб’єктів господарювання, 

млрд. грн 207, 367 259,268 335,183 364,590 422,906 

Темп зміни, % -19,96 25,03 29,28 8,77 16,00 

Частка в загальному обсязі, % 20,54 18,34 17,19 15,43 22,01 

Депозити фізичних осіб, млрд грн 378,011 487,319 551,169 655,205 780,707 

Темп зміни, % -1,50 28,92 13,10 18,89 19,15 

Частка в загальному обсязі, % 37,44 34,47 28,27 27,72 40,63 

Обсяги емісії цінних паперів, 

зареєстрованих НКЦПФР, млрд грн 292,824 171,990 322,506 193,914 255,654 

Темп зміни, % 6,29 -41,27 87,51 -39,87 31,84 

Частка в загальному обсязі, % 29,00 12,17 16,54 8,21 13,31 

Обсяги розміщення ОВДП, млрд грн 131,501 495,101 741,146 114,9431 462,069 

Темп зміни, % -14,33 376,50 49,70 55,09 -59,80 

Частка в загальному обсязі, % 13,02 35,02 38,00 48,64 24,05 

Всього, млн грн 1009,703 1413,679 1950,005 2363,141 1921,336 

Темп зміни, % -5,60 40,01 37,94 21,19 -18,69 

 

З рис. 1 можемо побачити, що депозити фізичних та юридичних осіб є 

найстабільнішими структурними елементами пропозиції фінансового ринку. 

Також прослідковується тенденція до зростання обсягів розміщення ОВДП. 

Однак, варто відмітити, що пропозиція цінних паперами підприємств серед 

інших фінансових інструментів є найменшою. 
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Рисунок 1 – Динаміка обсягів інструментів фінансового ринку України [2; 3] 

 

Більш детальний аналіз структури депозитів залучених депозитними 

корпораціями в розрізі валюти (рис. 2), дає змогу спостерігати, що домінуюча 

частка ресурсів фізичних і юридичних осіб зберігається у національній валюті. 

Більша частка депозитів в іноземній валюті у 2014 році може бути пояснена 

знецінення національної валюти майже втричі протягом 2014 року, що 

призвело до дестабілізації банківської системи і проявилось виявилось у 

відсотку депозитів та втраті довіри до національної валюти. Структура 

депозитів показана на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Динаміка депозитів залучених депозитними корпораціями (крім 

НБУ) [1, c. 383; 4] 

 

Динаміка депозитів чутлива до турбулентних макроекономічних умов та 

через недовіру до банківської системи є дуже волатильною. 

Закордонний досвід свідчить, що вагомим інструментом, який поєднує в 

собі одночасно фінансово-інвестиційні особливості являються цінні папери. 

Аналіз ринку цінних паперів в Україні засвідчує змінну динаміку його 

розвитку. Це показують значення обсягів торгівлі в розрізі фінансових 

інструментів в період з 2014 по 2019 роки (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Динаміка та структура торгів цінними паперами на фондовому 

ринку України у 2014-2018 роках, млрд. грн. та % [4] 

Роки 

Обсяг торгів  

цінними паперами 

на фондовому 

ринку, всього 

Обсяг торгів 

акціями млрд. грн 

та частка 

Обсяг торгів 

облігаціями 

підприємств та їх 

частка 

Обсяг торгів 

державними 

облігаціями 

та їх частка 

2014 2331,94 415,5 (17,9) 69,92 (3,0%) 688,09 (30,0%) 

2015 2172,67 462,28 (21,2%) 53,77(2,5%) 462,28 (21,3%) 

2016 2127,52 482,46 (22,8) 55,44 (2,6%) 486,46 (22,7%) 

2017 468,69 126,61 (27,0%) 29,8 (6,36%) 256,13(55,0%) 

2018 590,58 79,62 (13,6%) 33,62 (1,7%) 406,41(69,0%) 

 

Як видно із таблиці, загальний обсяг торгів цінними паперами скоротився 

майже в чотири рази, найбільше це торкнулось обсягів реалізованих акцій, 

обсяг облігацій підприємств зменшився вдвоє, відносна стабільність 

спостерігається з державними облігаціями. Однак варто відмітити суттєве 

збільшення в структурі торгів частки державних облігацій, вона досягла майже 

70 % від загального обсягу. Якщо проаналізувати ситуація  з торгівлі цінними 

паперами на біржах (табл. 3), то можна помітити аналогічні тенденції. 

Упродовж досліджуваного періоду обсяг біржових контрактів з цінними 

паперами характеризується нестабільністю, спадами і зростанням обсягів 

торгівлі по різних видах фінансових інструментів. Багато років поспіль майже 

95% біржових контрактів на організаторах торгівлі  припадає на державні цінні 

папери, що є диспропорцією, яка засвідчує факт використання акумульованих 

ресурсів на бюджетні програми, а не розвиток бізнесу в країні. 
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Таблиця 3 – Біржові контракти з цінними паперами на фондовому ринку 

України в розрізі фінансових інструментів у 2017-2019 роках, млн. грн [4] 

Роки Акції 

Облігації 

підпри-

ємств 

Державні 

облігації 

України 

Облігації 

місцевої 

позики 

Інвести-

ційні серти-

фікати 

Опціон

ні 

серти-

фікати 

Дерива

-тиви 
Усього 

2017 5051,6 6 120,07 189538 0 51,83 1853,6 3171,9 205788 

2018 1215,9 10267 245733 741,4 255,6 813,44 1839,4 260866 

2019 363,48 8761,87 295249 49,57 331,81 0 209,54 304966 

 

Особливий інтерес представляє аналіз дохідності фінансових інструментів. 

Аналіз доходності державних облігацій та депозитів наведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Динаміка процентних ставок за державними облігаціями і 

депозитами фізичним особам, % річних [3; 5] 

Роки 

Середні відсотки за 

державними 

облігаціями 

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 

в українській гривні на 12 місяців, станом на жовтень 

кожного року 

2014 15,24 20,23 

2015 17,00 21,71 

2016 14,86 18,28 

2017 15,02 14,52 

2018 17,79 15,18 

2019 16,93 15,73 

2020 9,91 11,82 

 

Із наведених даних видно, що в середньому за рік інвестори до 2020 року 

могли примножити свій капітал на 16 %. Однак ситуація різко змінилась і на 

сьогодні відсоткові ставки суттєво зменшились до 10 % річних. Однак, 

необхідно пам’ятати, що для того щоб визначити реальну дохідність,  зазначені 

величини необхідно ще відкоригувати, так кошти отримані за відсотками з 

банківського депозиту обкладаються податком на доходи фізичних осіб зі 

ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Відсотковий дохід від державних 

облігацій не обкладається податком на доходи фізичних осіб взагалі, а лише – 

військовим збором (1,5%), але дохідність зменшується на витрати пов’язані із 

обслуговуванням рахунку в цінних паперах. В подальших дослідження важливо 

провести порівняння ставок доходності з рівнем інфляції в країні та порівняти з 

доходністю аналогічних цінних паперів в інших країнах. 

Зазначені результати динамічних і структурних зрушень на фінансовому 

ринку викликають об’єктивну потребу в аналізі причин, що ускладнюють 

активізацію використання фінансових інструментів для забезпечення розвитку 

інвестиційних процесів у межах вітчизняної економіки. 
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До основних причин, що спричиняють таку ситуацію, можна віднести [6, с. 

282]: 

– високі інвестиційні ризики на фондовому ринку (ринкові, кредитні, 

процентні); 

– низькі відносно показника інфляції рівні доходності корпоративних 

цінних паперів; 

– велика частка потенційних інвестиційних ресурсів використовується 

компаніями для оптимізації бізнесу, як засіб ухилення від сплати податків або 

для перерозподілу активів між підприємствами однієї ФПГ;  

– високу вартість державних боргових інструментів та банківських 

депозитів, що робить їх привабливим інструментом при досить низьких 

ризиках порівняно з борговими інструментами вітчизняних підприємств;  

 – обмеженість на організованому ринку пропозиції цінних паперів 

інвестиційно привабливих емітентів, які задовольняють формальні вимоги, що 

висуваються до таких інструментів з боку спеціального законодавства 

(банківського, пенсійного, страхового, про спільне інвестування);  

– незначна глибина організованого (біржового) ринку корпоративних 

цінних паперів, що обмежує його ліквідність. 
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На сучасному етапі розвитку світового та вітчизняного фінансового ринку 

існує велика кількість різноманітних ризиків, серед яких найбільшу увагу 

привертають ризики втрати дохідності та ліквідності. З метою мінімізації 

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/deposit/private/2020-04/
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зазначених ризиків на фінансовому ринку виникають нові інструменти та 

операції, однією з яких є фінансовий інжиніринг. Фінансовий інжиніринг 

виступає одним з елементів перерозподілу ризиків, дохідності, ліквідності, та 

дозволяє суб’єктам господарювання отримувати певні переваги: збільшити 

вартість компанії, підвищити прибуток, забезпечити фінансову стійкість, 

збалансувати грошові потоки тощо. В українській економіці фінансовий 

інжиніринг є досить новим елементом, який поки що не дуже активно 

застосовується суб’єктами господарювання. Дослідження стану та перспектив 

розвитку фінансового інжинірингу є досить актуальним, оскільки його 

правильне та ефективне використання стимулюватиме розвиток української 

економіки загалом та суб’єктів господарювання зокрема. 

Фінансовий інжиніринг є невід’ємною частиною фінансових інновацій, які 

можна трактувати як процес розробки, впровадження та популяризації нових 

фінансових інструментів і технологій,або використання уже відомих як основи 

для пошуку нових підходів до вирішення фінансових проблем [1]. 

Досить чітко значення фінансового інжинірингу у фінансовій системі 

країни розкриває О. В. Абакуменко. За його трактуванням фінансовий 

інжиніринг передбачає розробку нових фінансових продуктів, послуг, 

створення синтетичних і гібридних фінансових інструментів, та 

використовується для підвищення дохідності, ліквідності, зниження рівня 

можливих ризиків, перерозподілу грошових ресурсів та інформації [3]. 

На сьогоднішній день переважна частина фінансових інновацій є 

складовою фінансового інжинірингу, що визначається в загальному випадку як 

сукупність фінансових інструментів, нововведень і технологій, які створені для 

вирішення проблемних питань у фінансовій сфері. 

Розвитку фінансового інжинірингу сприяють певні передумови, зокрема, 

стрімке зростання світового ВВП, глобалізація світових фінансових ринків, 

зростання ролі інституційних інвесторів, а також інвестиційних можливостей, 

інтенсивне нагромадження національного капіталу, збільшення фінансових 

ризиків тощо. Внаслідок таких змін виникає необхідність в управлінні 

зростаючими ризиками, що, в свою чергу, потребує створення певних 

інноваційних інструментів та технологій, які б мали можливість нейтралізувати 

кризові прояви і забезпечити розв’язання фінансової проблеми суб’єкта 

господарювання. 

Фінансовий інжиніринг застосовується у багатьох сферах, однак 

основними серед них є: ринок деривативів; фондовий ринок; корпоративні 

фінанси; банківський ринок. 

На ринку деривативів фінансовий інжиніринг виступає як процес 

комбінування та перетворення вже існуючих стандартних деривативів для того, 

щоб створити новий фінансовий продукт, який би задовольняв потреби 

економічних суб'єктів, шляхом застосування інноваційних рішень при 

визначенні параметрів інструменту [2]. 

Фінансовий інжиніринг на фондовому ринку застосовується  як процес 

створення нетрадиційних цінних паперів для задоволення специфічних 
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інтересів емітентів та інвесторів, які полягають в отриманні бажаних грошових 

потоків при оптимальному співвідношенні ризику, прибутковості і ліквідності 

створеного продукту. 

В сфері корпоративних фінансів фінансовий інжиніринг відіграє роль 

теоретичного та практичного підґрунтя для конструювання таких фінансових 

інструментів, які б забезпечували рух бажаних грошових потоків, збільшення 

ринкової вартості підприємства та здійснення ефективного ризик-менеджменту. 

Цілі фінансового інжинірингу у банківській сфері можна сформулювати 

наступним чином: створення найсприятливіших умов для вільного руху 

фінансового капіталу банку та його клієнтів; створення інноваційних 

банківських продуктів для отримання додаткового прибутку; диверсифікація 

банківських ризиків; створення пулу спекулятивних операцій для отримання 

додаткового прибутку при мінімальному ризику. 

В Україні фінансовий інжиніринг на сьогоднішній день найбільш активно 

розвивається у банківській сфері. Вітчизняними банками досить успішно 

використовується зарубіжний досвід створення фінансових інновацій, та 

активно застосовується у модернізації власних послуг, продуктів, процесів, 

технологій, організаційній структурі. 

Лідером за кількістю фінансових інновацій на банківському ринку України 

є АТ КБ «ПриватБанк». Він першим запропонував послуги Інтернет-банкінгу 

(Приват24 і GSM-банкінг), створив мережу POS-терміналів, запровадив P2P 

кредитування ,сутність якого полягає у фінансуванні одного суб’єкта іншим (як 

правило фізичною особою) за допомогою інтернет-платформ та за допомогою 

фінансового посередника-банку) і кріптотехнології (наприклад, миттєва 

ідентифікація клієнта за допомогою селфі, систем розпізнавання мови та 

електронного підпису)та інші.  

Набувають поширення безконтактні технології та мобільні платежі. 

Наприклад, банками активно просувається NFC-технологія (технологія 

бездротового високочастотного зв’язку) в Україні. Сьогодні дану технологію 

також активно використовують Google, Microsoft, Philips, Samsung, Sony, що 

свідчить про її перспективність. 

Похідні фінансові інструменти сьогодні є найпоширенішим у світі 

продуктом фінансового інжинірингу. Але говорячи про перспективи їх 

розвитку у нашій країні, то слід зазначити, що даний ринок знаходиться на 

етапі свого становлення. Труднощі регулювання ринку похідних фінансових 

інструментів полягають у недосконалості та недостатній розвиненості 

законодавчої бази. В Україні робота ринку деривативів регулюється такими 

нормативно-правовими актами: Податковий кодекс України, Цивільний кодекс 

України, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про вимоги до 

стандартної (типової) форми деривативів» та інші [4]. 

Отже, на разі існує достатньо велика кількість документів для регулювання 

ринку деривативів, однак їх неповноцінність, недосконалість, суперечливість 
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нормам міжнародної практики визначення природи деривативів та їх 

трактування, меж регулювання, фінансового та податкового обліку з 

урахуванням спрямованості угод за деривативами практично унеможливлює 

ефективне функціонування даного ринку [4]. 

У такій ситуації виникають певні складнощі із використанням деривативів 

за їх безпосереднім призначенням. Це також чинить негативний вплив на такі 

процеси,  як інтеграція України у світовий економічний простір, залучення 

іноземного капіталу на національний фінансовий ринок.   

Отже, сьогодні банківські установи, небанківські фінансово-кредитні 

інститути, корпоративні структури та фондові ринки знаходяться у постійному 

пошуку принципово нових фінансових інструментів та технологій, які б 

забезпечили зниження ризиків, підвищення дохідності, ліквідності та 

оптимізувати рух фінансових ресурсів. У зв’язку з цим все більшого поширення 

як в Україні, так і за її межами, набуває використання інструментів фінансового 

інжинірингу. Однак, фінансовий інжиніринг у різних сферах розвивається 

досить неоднорідно. Для ефективного здійснення фінансового інжинірингу в 

Україні необхідним є створення такого механізму, який би мав чітку структуру, 

міг швидко адаптуватися до змін у ринковому середовищі, і включав у себе не 

лише етап розробки і реалізації інноваційних змін, а й подальшого їх 

супроводу, а саме моніторингу і контролю впровадження нововведень та 

аналізу і оцінюванню результатів від них. 
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Аналіз ефективності бюджетних програм є ключовим етапом бюджетного 

планування за програмно-цільовим методом. Упродовж декількох останніх 

років низка українських науковців за участі міжнародних організацій 

здійснювала дослідження у сфері оптимізації існуючої методики оцінки 

ефективності бюджетних програм в Україні. Зокрема, вони підкреслюють 

необхідність аналізу ступеня задоволеності громадян послугами, які надаються 

установами державного сектору [1-3]. 

Методи порівняльної комплексної рейтингової оцінки – це методи 

економіко-математичного моделювання, що застосовуються для побудови 

рейтингів шляхом приведення різнопланових показників в єдину стандартну 

форму. Найбільш поширеними методами порівняльної комплексної 

рейтингової оцінки є метод суми місць, метод суми балів, метод середньої 

геометричної, метод відстаней [4]. 

У процесі аналізу ефективності виконання бюджетних програм, методи 

порівняльної комплексної рейтингової оцінки можуть використовуватися для 

оцінки ефективності діяльності головних розпорядників/виконавців бюджетних 

програм (органів виконавчої влади, їхніх департаментів, відділів). 

Автором здійснено комплексну рейтингову оцінку ефективності діяльності 

апаратів обласних державних адміністрацій 15 областей України з 

використанням методу середньої геометричної. Рейтинг побудовано на основі 

даних про фактичні та планові значення 9 результативних показників 

бюджетних програм «Здійснення виконавчої влади в ____ області» за 2019 рік 

15 областей [5-19]. 

Для побудови рейтингу, автором використано наступні результативні 

показники бюджетних програм «Здійснення виконавчої влади»: кількість 

штатних одиниць (показник 1); кількість державних, обласних та районних 

програм, що реалізуються на території області (показник 2); кількість 
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прийнятих управлінських рішень (показник 3); кількість придбаної 

комп'ютерної техніки (показник 4); ріст валового регіонального продукту 

області (показник 5); зменшення рівня безробіття (показник 6); частка 

адміністративних послуг, що надаються центрами надання адміністративних 

послуг (ЦНАП), до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть 

надаватись ЦНАП (показник 7); частка адміністративних послуг, що надаються 

в електронному вигляді ЦНАП (показник 8); частка виконання місцевих 

бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними 

адміністраціями (за загальним фондом) (показник 9). 

На першому етапі комплексної рейтингової оцінки автором визначено 

співвідношення фактичних та планових значень результативних показників 

бюджетних програм з метою приведення різнопланових результативних 

показників в єдину форму (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Співвідношення фактичних та планових значень результативних 

показників бюджетних програм «Здійснення виконавчої влади в ____ області» 

за 2019 рік 
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Вінницької  0,898 0,902 1,007 1,655 2,167 0,500 1,012 0,619 0,967 

Волинської  0,901 0,897 1,070 0,813 1,650 0,467 0,850 3,308 0,970 

Запорізької  0,794 2,190 1,117 1,120 0,680 1,000 1,000 1,912 0,905 

Івано-Франківської  0,911 0,982 1,020 0,815 1,000 0,855 1,000 0,900 0,640 

Київської  0,714 1,093 1,098 1,345 1,320 1,500 1,007 1,004 1,031 

Кіровоградської  0,823 2,361 0,434 1,000 1,004 0,700 1,000 1,000 0,714 

Львівської  0,886 1,000 0,932 0,964 0,750 3,095 1,059 1,000 0,971 

Миколаївської  0,849 1,052 3,128 1,774 1,952 1,000 0,600 1,000 0,994 

Полтавської  0,884 1,007 1,852 0,925 1,415 6,000 0,381 0,043 1,000 

Рівненської  0,889 1,273 0,990 2,792 1,500 0,350 1,667 1,000 1,000 

Сумської  0,759 1,841 0,572 2,313 1,147 12,00 1,018 1,259 0,928 

Тернопільської  0,893 1,208 0,950 1,000 1,000 0,222 1,000 1,000 0,822 

Харківської  0,845 1,007 1,347 1,190 1,400 4,000 1,078 1,653 1,000 

Херсонської  0,729 1,000 0,936 2,788 0,914 1,000 1,629 1,137 1,000 

Черкаської  0,835 1,043 1,037 1,563 1,000 1,022 1,000 1,050 0,890 

Середнє геометричне 0,838 1,193 1,055 1,347 1,196 1,197 0,969 0,937 0,915 

 

На другому етапі розраховується середнє геометричне значення 

співвідношень фактичних та планових значень для кожного з 9 результативних 

показників: 

 

середнє геометричне = √∏ 𝑃𝑖𝑗
𝑛
1

𝑛 , 
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де n – кількість учасників рейтингу (відповідальних виконавців); 

ijP  – співвідношення фактичного та планового значення j-го 

результативного показника для і-го відповідального виконавця (табл. 1).  

 

На третьому етапі визначаються абсолютні відхилення співвідношення 

фактичного та планового значень результативного показника певного 

відповідального виконавця від середнього геометричного значення 

співвідношень для цього ж показника (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Абсолютні відхилення співвідношення фактичного та планового 

значень результативних показників від середнього геометричного значення 
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Вінницької 0,060 -0,291 -0,048 0,308 0,970 -0,697 0,043 -0,318 0,052 

Волинської 0,063 -0,296 0,015 -0,535 0,454 -0,730 -0,119 2,370 0,055 

Запорізької -0,044 0,997 0,062 -0,227 -0,516 -0,197 0,031 0,974 -0,010 

Івано-

Франківської 
0,072 -0,211 -0,035 -0,533 -0,196 -0,342 0,031 -0,037 -0,275 

Київської -0,125 -0,100 0,043 -0,002 0,124 0,303 0,038 0,067 0,116 

Кіровоградської -0,015 1,168 -0,621 -0,347 -0,192 -0,497 0,031 0,063 -0,201 

Львівської 0,048 -0,193 -0,122 -0,383 -0,446 1,898 0,090 0,063 0,056 

Миколаївської 0,011 -0,142 2,073 0,427 0,756 -0,197 -0,369 0,063 0,079 

Полтавської 0,046 -0,186 0,797 -0,422 0,218 4,803 -0,588 -0,894 0,085 

Рівненської 0,050 0,080 -0,065 1,445 0,304 -0,847 0,698 0,063 0,085 

Сумської -0,079 0,648 -0,483 0,965 -0,049 10,803 0,048 0,322 0,013 

Тернопільської 0,055 0,014 -0,105 -0,347 -0,196 -0,975 0,031 0,063 -0,093 

Харківської 0,007 -0,186 0,293 -0,157 0,204 2,803 0,109 0,715 0,085 

Херсонської -0,109 -0,193 -0,118 1,441 -0,282 -0,197 0,660 0,200 0,085 

Черкаської -0,003 -0,150 -0,018 0,216 -0,196 -0,175 0,031 0,113 -0,025 

 

На четвертому етапі розраховується сума абсолютних відхилень 

(комплексна рейтингова оцінка) для кожного учасника рейтингу (табл. 3). Чим 

більшим є значення суми відхилень, тим вищим є місце відповідального 

виконавця у рейтингу. 

Відповідно до одержаного рейтингу (табл. 3), у 2019 році апарат Сумської 

обласної державної адміністрації виконав свою програму «Здійснення 

виконавчої влади у Сумській області» найбільш ефективно серед апаратів 15 

обласних державних адміністрацій. Водночас, апарат Черкаської обласної 

державної адміністрації виконав свою програму «Здійснення виконавчої влади 

у Черкаській області» найменш ефективно. 
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Таблиця 3 – Рейтинг апаратів обласних державних адміністрацій за 

ефективністю виконання бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади» 

Апарат обласної державної 

адміністрації 
Комплексна рейтингова оцінка  

Місце в 

рейтингу 

Вінницької 0,08 11 

Волинської 1,28 7 

Запорізької 1,07 8 

Івано-Франківської -1,53 14 

Київської 0,46 10 

Кіровоградської -0,61 13 

Львівської 1,01 9 

Миколаївської 2,70 4 

Полтавської 3,86 3 

Рівненської 1,81 5 

Сумської 12,19 1 

Тернопільської -1,55 15 

Харківської 3,87 2 

Херсонської 1,49 6 

Черкаської -0,21 12 
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На сьогодні в Україні існує велика кількість Бюджетних установ, які у 

процесі провадження своєї діяльності, функціонують за рахунок коштів 

бюджету, які визначаються їх доходами, та здійснюють  видатки, відповідно до 

затвердженого кошторису. Бюджетні установи як учасники бюджетного 

процесу в Україні здійснюють основні напрями своєї діяльність за рахунок 

коштів державного та/або місцевого бюджету. Напрями та обсяги доходів та 

видатків бюджетних установ, направлених на виконання суспільно важливих 

функцій, відображені у кошторисі. Для раціонального та ефективного 

використання державних коштів, які виділені бюджетним установам, важливо 

оптимізувати бюджетні потоки, особливо в частині доходів розпорядників 
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https://www.rv.gov.ua/
http://sm.gov.ua/uk/oda
http://www.oda.te.gov.ua/
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бюджетних коштів. Це особливо актуально в нестабільних фінансово-

економічних умовах, враховуючи вплив багатьох чинників, де все більшого 

значення набувають питання оцінки та вивчення організацій та установ, які 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

Бюджетною установою вважається організація або установа, яка 

утримується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, діяльність 

якої є неприбутковою. Основною діяльністю для таких установ є надання 

просвітницьких, культурних, освітніх послуг для суспільного споживання тощо 

[2]. 

Для забезпечення своєї діяльності бюджетна установа складає кошторис та 

план бюджетних асигнувань за кожною бюджетною програмою, яка буде 

виконуватись. Кошторис є основним плановим фінансовим документом 

бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань 

на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання 

бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень [2]. Іншими словами, кошторисом 

визначаються річні обсяги доходів і видатків бюджетної установи на поточний 

рік.  

Відповідно до Постанови Кабміну України «Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ» (далі – Постанова) кошторис складається з 2-х частин: 

1) загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків 

бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл 

надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету; 

2) спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду 

бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною 

класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із 

законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з 

виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з 

бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету [4]. 

Затвердження кошторисів відбувається в два етапи: складання проекту 

кошторису; розгляд і затвердження кошторису. В свою чергу, кожний етап 

поділяється ще на декілька підетапів, які подані в табл. 1. 

Отже, для ефективного, цільового та законного використання бюджетних 

коштів необхідне посилення контролю держави за напрямами використання та 

обсягами коштів державного та місцевих бюджетів. З огляду на це, саме 

кошторис доходів і витрати бюджетної установи дозволяє забезпечити цільове 

та ефективне управління фінансовими потоками державного та місцевих 

бюджетів. 
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Таблиця 1 – Етапи складання, розгляду та затвердження кошторису бюджетної 

установи 

Етапи Термін виконання 
Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 

Доведення до головних розпорядників 

відомостей про граничні обсяги видатків 

бюджету та надання кредитів з бюджету 

загального фонду проекту відповідного 

бюджету 

Термін визначається Мінфіном, 

місцевим фінансовим органом 

Мінфін, 

місцеві 

фінансові 

органи 

Встановлення для розпорядників 

нижчого рівня граничних обсягів 

видатків бюджету та надання кредитів з 

бюджету із загального фонду бюджету.  

Розгляд показників проектів кошторисів 

розпорядників нижчого рівня 

Термін встановлюється 

головними розпорядниками так, 

щоб проекти зведених 

кошторисів могли бути 

своєчасно оформлені як 

бюджетні запити 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Формування бюджетних запитів, 

подання їх Мінфіну та місцевим 

фінансовим органам 

Після складання зведених 

кошторисів 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Доведення до головних розпорядників 

коштів лімітних довідок про бюджетні 

асигнування 

Двотижневий строк з дня 

прийняття закону «Про 

Державний бюджет» (рішення 

про місцевий бюджет) 

Мінфін, місцеві 

фінансові 

органи 

Уточнення проектів кошторисів і 

подання їх головним розпорядникам для 

уточнення показників 

Після отримання лімітних 

довідок про бюджетні 

асигнування 

Розпорядники 

коштів 

нижчого рівня 

Надання Мінфіну, місцевому 

фінансовому органу уточнених проектів 

зведених кошторисів  

Термін визначається Мінфіном, 

місцевим фінансовим органом 

(рекомендовано – за 3-4 дні до 

затвердження розпису) 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Затвердження розпису бюджету та його 

подання до органу Казначейства  

Місячний термін з дня прийняття 

Закону «Про Державний бюджет» 

(рішення про місцевий бюджет) 

Мінфін, місцеві 

фінансові 

органи 

Доведення до відповідних органів 

Казначейства затверджених розписів 

відповідних місцевих бюджетів, а до 

головних розпорядників - витягів із 

зазначених розписів, які є підставою для 

затвердження в установленому порядку 

кошторисів 

Місячний термін з дня 

прийняття Закону «Про 

Державний бюджет» (рішення 

про місцевий бюджет) 

Мінфін, 

місцеві 

фінансові 

органи 

Доведення до головних розпорядників 

витягів з складових частин розпису, які 

є підставою для затвердження в 

установленому порядку кошторисів 

Протягом трьох робочих днів 

після затвердження  розпису 
Казначейство 

Затвердження кошторисів 

Протягом 30 календарних днів 

після затвердження розписів 

відповідних бюджетів 

Розпорядники 

бюджетних 

коштів 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Подання органам Казначейства 

кошторисів  

Протягом 5 днів після 

затвердження кошторисів 

Розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Внесення змін до кошторису 

Після внесення змін до розпису 

відповідного бюджету 

Розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Джерело: складено на основі Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ [4] 
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Аграрні підприємства, функціонуючи в умовах невизначеності та 

дисбалансу економічних процесів, перманентно наражаються на різноманітні 

ризики та загрози (рис. 1), що спричиняють збільшення небезпеки, передусім, 

стосовно їх фінансової сфери, – базису провадження діяльності господарюючих 

суб’єктів. 

Проведене авторами дослідження надає можливість стверджувати, що 

неодмінною умовою забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських 

підприємств є врахування галузевих особливостей, які роблять їх більш 

економічно уразливими в порівнянні з підприємствами інших галузей. 

До галузевих особливостей, що опосередковано впливають на фінансову 

безпеку підприємств аграрної галузі пропонуємо віднести: 
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Рисунок 1 – Загрози фінансовій безпеці підприємств агропромислового 

комплексу 
*Розроблено авторами 

 

1) високий ступінь залежності від природно-кліматичних умов; 

2) залучення у виробництво природних ресурсів; 

3) біологічний характер виробництва; 

4) низька цінова еластичність попиту на продукти харчування; 

5) виробництво продукції, що швидко псується; 

6) забезпечення продовольчої безпеки. 

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що високий 

рівень фінансової безпеки потребує комплексного управління фінансовим 

станом підприємств агропромислового комплексу. Таким чином, для 

підвищення фінансової безпеки підприємств є необхідним здійснювати 

ефективну управлінську діяльність за такими напрямками як, ліквідність та 

платоспроможність, ділова активність, рентабельність, фінансова стійкість та 

інвестиційна привабливість. 

Отже, підводячи підсумок проведеного дослідження, можна стверджувати, 

що фінансова безпека є вагомою характеристикою діяльності підприємств 

агропромислового комплексу. Фінансова безпека визначає фінансовий стан, 

інвестиційну привабливість, ринкову вартість та  конкурентоспроможність 

аграрного підприємства. 

Загрози фінансовій 

безпеці підприємств 

АПК 

Внутрішні загрози: 

-відсутність інноваційного 

розвитку; 

-низька кваліфікація 

працівників; 

-недостовірні розрахунки 

собівартості продукції; 

- тривалий виробничий цикл; 

- низька кредитоспро-

можність, рентабельність 

виробництва; 

-відсутність власних коштів в 

обороті; 

- тощо. 

Зовнішні загрози: 

-нестабільна цінова політика 

на сільськогосподарську 

продукцію; 

-нестабільне законодавство у 

сфері регулювання сільського 

господарства; 

-податкове навантаження; 

-високі ставки на кредитному 

ринку; 

-несприятливі погодні умови; 

-тощо. 

Погіршення фінансового стану, втрата рівня 

економічної безпеки та зниження фінансово-

економічного потенціалу 
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З метою підтримання фінансової безпеки на належному рівні мають 

застосовуватися такі напрями її підвищення: 

- державна підтримка підприємств агропромислового комплексу; 

- створення високооснащеного виробництва, здатного застосовувати 

передові технології і використовувати високопродуктивну техніку; 

- розвиток сільської інфраструктури: збутових і постачальницьких 

кооперативів; маркетингових і консалтингових центрів; інформаційно-

консультативних служб; інвестиційно-інноваційного фонду. 
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Recent development of globalization caused new threats to national economies, 

especially those in the path of their formation or reorganization. High level of 

openness of national economies necessitates the additional attraction of resources in 

order to support the country’s competitiveness in foreign markets, which is based on 

the attraction of foreign direct investments. Strengthening of the role of transnational 
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companies in foreign investment processes causes, despite global risks, additional 

risks of transnationalization of the national economy, which may result in the 

monopolization of certain areas of economic activity within the country. Given the 

threats posed by globalization and transnationalization, ensuring their economic 

security is a key issue for open-ended national economies. 

After the proclamation of Ukraine’s independence, the problems of ensuring 

economic security of both the country as a whole and its regions began to arise quite 

actively. Among the scientists who have made significant contributions to the 

development of security studies, we can distinguish V. Kyrylenko, O. Baranovsky 

[1], M. Nedashkivsky, K. Podgorn, S. Tkalenko [3] and others. 

Active study of economic security and its guarantee has led to the isolation in its 

structure of individual components, which are gradually becoming an independent 

subject of scientific researches, among which it is possible to distinguish, in 

particular, investment security at both national and regional levels. 

According to methodological recommendations for measuring the level of 

economic security of Ukraine [2], investment security should be understood as a level 

of investment of the economy, which could ensure its widespread reproduction, 

rational restructuring and technological re-equipment. 

Definition of an investment security indicator is made by the experience of 

investment security of the economy. World experience shows that for a stable 

economic growth of a country or its regions, annual investment over a period of time 

should be 19-25% of GDP (GRP). 

Maximum investment security threshold is at a stage when the region’s 

economy is reforming and need of significant investments. When the region’s 

economy is at a stage of sustainable development, the investment security threshold 

can be much lower. 

Current stage of development of Ukrainian economy is marked by the desire to 

realize an ambitious goal – to ensure sustainable economic growth through systematic 

technological modernization and structural restructuring of the economy. In our 

opinion, realization of this task is possible only in case sufficient volume of foreign 

investments is attracted to the regions of Ukraine. Therefore, threshold for investment 

security in the regions in the coming years should reach its maximum level. 

Investment security at the regional level is defined by the following indicators: 

depreciation of fixed assets degree, investment level (ratio of investments in fixed 

capital to GRP), ratio of FDI growth to GRP, level of investment in upgrading fixed 

assets and the share of FDI. 

Region investment security level is mostly influenced by violations of rules of 

general investment of the economy, low ratio of growth of foreign direct investments 

to GRP and low level of investments in updating of fixed assets. 

Regional investment security depends on a number of factors that can be 

grouped by the following: 

1) economic (GDP growth rate, sectoral and territorial structureregional 

economic complex, the degree of depreciation of fixed assets, inflation, etc.); 
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2) political and legal (political stability, economic legislation, level of 

corruption, criminalization of economic relations, etc.); 

3) socio-demographic (labor and demographic potentials, unemployment rate, 

social infrastructure, income and expenditures of the population, etc.); 

4) scientific and technical (innovative activity of the enterprises of the region on 

introduction of the latest technologies, innovative policy of the region in general, 

etc.); 

5) natural-geographical (economic-geographical position of the region, its 

natural-resource potential, etc.); 

6) environmental (environmental pollution, regional economic complex 

greening rate, etc.). 

Indicators given above, on the one hand, can guarantee investment security in 

the region and, on the other hand, can be a source of threats. Imperfection of methods 

of protection of investment security and the low level of state regulation of 

investment activity particularly can have a negative impact on the regional 

investment security. 
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Currently, the spread of the shadow economy, macroeconomic imbalance and 

scarcity of resources are recognized as major global risks for the coming decade, with 

a tendency to exacerbate. Therefore, the development of effective mechanisms to 

undermine the economic and financial sector, to search for and return to the legal 

circulation of illegally withdrawn assets and the protection of property rights are the 

priority areas for the public policy implementation in the field of law enforcement. 
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The relevance of the shadow economic activity caused considerable interest in 

the research of such scientists as V. Basilevich, I. Mazur, V. Borodyuk, Z. Varnaliy, 

O. Vlasyuk, T. Tyshchuk, Y. Kharazishvili, O. Ivanov, J. Zhalilo and others. 

The purpose of this paper is to assess the current state of shadowing of economic 

relations in Ukraine, to identify the dangers and consequences of the shadow 

economy. 

The shadow economy is a complex social and economic phenomenon, which is 

a combination of uncontrolled and unregulated, both illegal and legal, but immoral 

economic relations between the subjects of economic activity concerning profit 

generation by concealing income and tax evasion [1, p. 17]. The shadow economy 

has three components: the informal, the hidden and the shadowy (criminal) economy. 

The informal economy is formed by the unregulated production of goods and the 

provision of services; the hidden economy is the legal production and sale of 

unprocessed goods and services; shadowy (criminal) economy means prohibited 

activities (corruption, drug trafficking, etc.) [2, p. 32]. 

Analyzing the theoretical provisions of the formation and spread of shadow 

economic activity, one can conclude that the shadow economy is a threat to the 

economic security of the state and affects all spheres of economic activity because it 

leads to other macroeconomic threats. 

The main directions of the «shadowing» of the state policy are the reforming of 

the tax system, improving the financial and credit sphere and preventing the outflow 

of capital abroad, limiting the out-of-bank circulation of funds; ensuring balanced 

development of the budget sphere, internal and external protection of the national 

currency, its stability, protection of interests of depositors, the financial market; 

implementation of sound internal and external borrowing policies, etc. 

The redundancy of the shadow sector and the intensification of the shadow 

manifestations in economic activity create numerous problems that adversely affect 

the functioning of the financial sector and the national economy as a whole [3, p. 34]. 

The shadow economy causes the decline of the budget system as a result of the 

manipulation of budgetary resources and state property. This issue is closely related 

to other destructive images. They correlate with each other and form a specific cause 

and effect system. One such system is the chain «corruption - shadowing economy»: 

shadowing generates corruption, and corruption, at the same time, generates 

shadowing of the economy. Currently, the shadowing of the economy can be 

regarded as one of the criteria for evaluating the effectiveness of the reforms being 

implemented and their acceptance by society. 

Inefficient tax administration, inclusive corruption, problems in the employment 

market, defective functioning of market mechanisms, deficiencies in activity of 

courts and law enforcement agencies, unbalanced state regulatory and budgetary 

policies are the main factors behind the shadow economy of Ukraine. Remaining one 

of the greatest challenges to the economic security of the state, the shadow economy 

causes deepening of the imbalances existing in the economy. The variability of the 

manifestations of shadowing testifies to the ineffectiveness of repressive methods of 

resistance in the form of control and punitive functions of the state. 
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The dynamics of shading are constrained by unresolved issues that negatively 

affect the country's economic development as a whole. In particular: the preservation 

of significant challenges to ensuring the stable functioning of the country's financial 

system and the presence of territories formed in the course of military aggression on 

the territory of the country not controlled by the authorities. 

The table below presents a two-sided model for dealing with the shadow 

economy. The left column describes the methods of reducing the attractiveness of the 

economy. The right column represents the methods of strengthening state institutions 

and implementing instruments of direct democracy, such as referendums and legal 

initiatives that give citizens more opportunities to participate in the lawmaking 

process and developing the tax system. The active participation of citizens in these 

processes will reduce the feeling that they are being subjected to an unfair restriction 

of liberty, and will increase the understanding of their duty and responsibility to the 

state. 
 

Table 1 – Bilateral model to deal with the shadow economy 

Reducing the attractiveness of the 

shadow economy 

Strengthening state institutions 

Increasing financial incentives for 

business entities 

Legislative regulation of the flexibility 

of the tax system 

Improvement and simplification of the 

tax system 

Creating trust in the state and investing 

in social capital 

Improving the institutional mechanism 

of taxation to counteract corruption 

Participation of the population in the 

lawmaking process  

Focusing on raising well-being in the 

official sector 

Encouraging public participation in the 

official sector 

Protecting property rights and 

increasing investment in infrastructure 

Strengthening enforcement control 

Allowing more flexible working 

conditions for employees and 

employers (individual agreements) 

Institutional reform 

Reducing bureaucracy Informing citizens about the necessity 

for reform 

 

Thus, the shadow economy is a complex and sophisticated phenomenon and the 

effectiveness of the process of shading the economy is derived from the state's ability 

to create favourable conditions for business entities to grow their business activity in 

the legal economy by improving the country's investment and business climate and 

creating an institutional environment for which the shadow economy would be 

ineffective. 

Analyzing the root causes of the shadow economy, such as distrust to state 

institutions, low levels of civic awareness and responsibility, shortcomings of the tax 

mechanism, the authors conclude that in order to reduce the share of the shadow 
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economy, it is necessary to streamline the tax system, improve the effectiveness of 

anti-corruption, invest in social capital, inform the population about the consequences 

of tax evasion, etc. 
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Основним та значущим показником роботи органів Державної податкової 

служби (ДПС) є надходження платежів по податкам і зборам, а також 

неподатковому платежу у вигляді єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, оскільки своєчасність та повнота сплати 

зобов’язань платниками впливає на можливості держави в частині витрат. 

У зведеному бюджеті держави питома вага надходжень, які контролюють 

органи ДПС, дуже висока. Так, за офіційними даними за 2017-2019 роки 

надходження склали 79%, 81%, 82% відповідно від загального бюджету (за 

виключенням митих зборів у 2019 році) [1]. 

Що року Міністерством фінансів України затверджуються плани щодо 

забезпечення надходжень податкових платежів та неподаткових зборів, а в 

свою чергу органом ДПС кожного кварталу розробляються та доводяться до 

кінцевих виконавців індикативні показники по надходженням для вжиття 

заходів щодо виконання наповнення бюджету. 

Станом на 01.01.2020 року, за даними Державної казначейської служби 

України, органами ДПС забезпечено фактичних надходжень податків і зборів 

(обов’язкових платежів) за виключенням митних зборів у сумі: 

- по ДПС України – 732905,2 млн. грн. до зведеного бюджету України, з 

них 466929,0 млн. грн., або 63,7% – до державного бюджету; 

- по ГУ ДПС у Донецькій області - 23000,3 млн. грн. до зведеного бюджету 

України, з них 10191,2 млн. грн., або 44,3% – до державного бюджету;  

- по Покровсько-Добропільському управлінню ГУ ДПС у Донецькій 

області – 4397 млн. грн., до зведеного бюджету України складають, з них 

1719,7 млн. грн., або 39% – до державного бюджету. 
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На основі даних щорічних звітів податкових органів можна зробити 

висновок, що темпи росту наповнення бюджету з кожним роком збільшуються, 

не зважаючи на поглиблення політично-економічної кризи в середині держави 

та у світі і значно перевищують темпи росту промислового виробництва. По 

Донецькій області рівень надходжень у 2019 році порівняно з 2018 роком 

збільшився на 6,8% при зростанні промислового виробництва області лише на 

4,2%.  

На 01.01.2020 року найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до 

зведеного бюджету складають надходження з: 

- податку на доходи фізичних осіб у сумі 109954,0  млн. грн. (з них 40% до 

державного бюджету), у тому числі по ГУ ДПС у Донецькій області-10245,9 

млн. грн.;  

- податку на прибуток підприємств у сумі 117316,8 млн. грн.(з них 91% до 

державного бюджету), у тому числі по ГУ ДПС у Донецькій області – 572,8 

млн. грн.); 

- податок на додану вартість з вітчизняних та імпортних товарів (робіт, 

послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування у сумі 378690,2 млн. грн. (з 

них 100% до державного бюджету), у тому числі по ГУ ДПС у Донецькій 

області-2625,2 млн. грн. 

Динаміка податкових надходжень по Донецькій області за 2017-2019 роки 

з питомою вагою окремих податків подано на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структура доходів Зведеного бюджету по Донецькій області 

за 2017-2019 роки 

 

Сума надходжень коштів від сплати ЄСВ складає 273480,0 млн. грн., у 

тому числі по ГУ ДПС у Донецькій області-7102,3 млн. грн. 
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Найбільші надходження в розрізі видів економічної діяльності мають 

галузі: 

- добувна промисловість i розроблення кар’єрів у сумі 81504,2 млн. грн., 

у тому числі по ГУ ДПС у Донецькій області – 2547,1 млн. грн.; 

- переробна промисловість у сумі 55458,9 млн. грн., у тому числі по ГУ 

ДПС у Донецькій області – 2547,1 млн. грн.; 

- постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повітря у сумі 

41000,1 млн. грн., у тому числі по ГУ ДПС у Донецькій області – 2547,1 млн. 

грн. 

ГУ ДПС у Донецькій області займає 7 місце серед регіонів по 

надходженням до державного бюджету. 

Надходження податкових платежів до бюджетів України по Донецькій 

області та виконання плану за 2017-2019 роки відображено на рис. 2. 
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Рисунок 2. – Надходження податкових платежів та виконання планів по 

Донецькій області за 2017-2019 роки 

 

На 01.01.2020 року ГУ ДПС у Донецькій області  виконало план на 103,4% 

по надходженням до зведеного бюджету та на 79,5% по надходженням до 

державного бюджету. 

При перевиконанні планів по збору податкових платежів, що забезпечує 

перевищення доходів бюджету над його видатками, виникає профіцит 

бюджету. Але, на жаль, це рідке явище серед розвинутих держав, не кажучи 

про Україну. І навіть якщо податкові надходження перевищують планові, то 

завжди наявні борги по іншим статтям доходів, які не співвідносні з видатками. 

При невиконанні показників по податковим доходам, що сприяє 

перевищенню видатків над надходженнями, виникає дефіцит бюджету, що, в 

свою чергу, негативно відображається на соціально-економічному стані та 

зобов’язаннях держави перед громадянами та зовнішніми організаціями. 
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Відтак, до причин, які впливають на повноту сплати податків відносять [3; 

4]: 

- стабільність податкової та державної політики; 

- стабільність законодавства; 

- податкове навантаження, в тому числі розмір пільг та штрафів, 

врегулювання заборгованості; 

- макроекономічні показники держави, а саме: рівень «тіньової» економіки, 

спад виробництва, зниження економічної ефективності функціонування 

окремих потужних галузей, безробіття, інфляція, рівень заробітної плати, тощо; 

- показники зовнішньоекономічної діяльності: динаміка та обсяг імпорту та 

експорту, зовнішні борги; 

- галузеву структура та спеціалізацію території; 

- децентралізацію та розподіл податкових надходжень між рівнями 

бюджетної системи; 

-  чисельність населення, міграційний рух; 

- витрати на воєнні потреби або на подолання непередбачуваних 

техногенних, екологічних та природних катастроф; 

-  постійне інвестування бізнесу в регіональні та державні соціальні 

проекти,  замість держави;  

-  податкову культура населення, платіжна дисципліна та податкова 

відповідальність, ставлення людей до праці та якості життя. 

На нашу думку, окремо слід приділяти увагу розробці механізмів в 

податковій політиці задля «детінізації» бізнесу в державі, адже рівень тіньового 

сектору України досить великий. Наприклад, у 2018 році питома вага тіньової 

економіки склала 47,2%, з яких приховування доходу від бізнесу – 56,7%, 

незареєстровані працівники – 21,9%, «зарплата у конвертах» – 21,2% [5]. 

Ефективними методами подолання приховування доходів і як наслідок – втрат 

в бюджеті, на наше переконання, є широке запровадження електронних касових 

апаратів, перехід на безготівкові розрахунки та посилення оперативного та 

стратегічного контролю з боку держави. 

Наразі податкові надходження до державного та місцевих бюджетів є 

необхідною умовою виконання органами влади своїх функцій та основною 

структуроутворюючою компонентою дохідної частини бюджетів. Крім 

загальнодержавних потреб особливу роль відіграють податкові надходження і 

для місцевих бюджетів, оскільки є основним джерелом їхнього наповнення і 

забезпечують фінансування програм і заходів у галузях охорони здоров’я, 

соціального захисту та соціального забезпечення, освіти та регіональних 

програм розвитку. 
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Активная интеграция Республики Беларусь в мировое хозяйство, участие в 

международных финансовых институтах повышают актуальность исследования 

проблем совершенствования механизма валютного регулирования. 

Валютное регулирование можно рассматривать как комплекс мер в сфере 

международных экономических отношений, направленных на упорядочение 

движения валютных потоков как внутри страны, так и на мировом валютном 

рынке. Оно интегрировано в систему денежно-кредитного регулирования и, 

наряду с другими мерами государственного регулирования, должно 

способствовать реализации приоритетных направлений экономической 

политики государства. В то же время, валютное регулирование является 

самостоятельным методом государственного регулирования экономики, наряду 

с денежно-кредитным, налогово-бюджетным и внешнеторговым 

регулированием. При этом, с одной стороны, валютное регулирование зависит 

от денежно-кредитного регулирования, так как валюта – это деньги, 

используемые в международных экономических отношениях; с другой, –

оказывает прямое воздействие на внешнюю торговлю. 

Меры, используемые в процессе валютного регулирования, создают 

условия для обеспечения устойчивости национальной валюты и 

сбалансированности платежного баланса. Валютное регулирование 

поддерживает стабильную покупательную способность национальной валюты 

по отношению к товарам и услугам, обращающимся на внутреннем и мировом 

рынках. Поэтому его можно рассматривать в качестве инструмента 

обеспечения стабильного экономического роста. 

Валютное регулирование является составной частью валютной политики и 

https://dn.tax.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/406909.html
http://sciencehub.org.ua/
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Leandro++Medina&name=Leandro%20%20Medina
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Friedrich++Schneider&name=Friedrich%20%20Schneider
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=2
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включает в себя установленные государством принципы, методы и формы 

осуществления в стране валютных операций, механизм государственного 

регулирования валютной сферы экономики в целях повышения экономической 

эффективности и обеспечения финансовой безопасности. 

Существует и более детализированное определение валютного 

регулирования как комплекса правовых мер, осуществляемых 

государственными органами, направленных на установление и реализацию 

определенного порядка проведения операций с валютными ценностями на 

внутреннем валютном рынке, порядка перемещения валютных ценностей за 

пределы государства или на его территорию из-за рубежа, режима 

осуществления иностранных инвестиций; создание и обеспечение 

функционирования органов валютного регулирования, органов и агентов 

валютного контроля; обеспечение и защиту имущественных прав на валютные 

ценности; регламентацию международных расчетов; обеспечение желаемого 

(интеграционного или изоляционного) режима взаимодействия страны с 

мировым валютным рынком; поддержание стабильного курса национальной 

валюты и платежного баланса 1, с. 53. 

При осуществлении валютного регулирования учитываются 2, с. 74: 

 состояние торгового баланса (дефицит торгового баланса вынуждает 

государство приобретать иностранную валюту для оплаты импорта (что 

снижает курсовую стоимость национальных денег); положительное сальдо, 

наоборот, обеспечивает приток иностранной валюты, что способствует 

укреплению национальной валюты); 

 сальдо движения капиталов (приток иностранного капитала повышает 

реальный курс национальной валюты; возрастает также вероятность будущего 

его оттока в связи с репатриацией прибыли); 

 уровень инфляции и соответственно инфляционные и девальвационные 

ожидания экономических агентов (рост инфляционно-девальвационных 

ожиданий приведет к повышенному спросу на иностранные деньги следствием 

чего будет снижение курсовой стоимости национальной валюты). 

Основными направлениями валютного регулирования являются: 

регулирование платежного баланса, регулирование ввоза-вывоза капитала, 

регулирование объема и структуры импорта и экспорта товаров и услуг, 

регулирование золотовалютных резервов государства, регулирование текущей 

конъюнктуры валютного рынка, регулирование международных расчетов 2, с. 

75. Реализация указанных направлений государственного валютного 

регулирования позволяет обеспечить устойчивое и эффективное 

функционирование валютной системы страны. 

Правовой основой валютного регулирования в Республике Беларусь 

являются Банковский кодекс, Закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле», Постановления Правления Национального банка Республики 

Беларусь «О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного 

контроля», «Об утверждении инструкции о порядке совершения валютно-

обменных операций», «Об утверждении правил проведения валютных 
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операций», «Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и 

выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 

функций агентов валютного контроля» и другие нормативно-правовые акты 3-

8. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О валютном регулировании и 

валютном контроле», валютное регулирование – деятельность государственных 

органов (органов валютного регулирования) по установлению порядка 

обращения валютных ценностей, в том числе правил владения, пользования и 

распоряжения ими [4]. При этом под валютными ценностями понимают 

иностранную валюту (в том числе, платежные документы в иностранной 

валюте), ценные бумаги в иностранной валюте, национальную валюту в 

сделках между резидентами и нерезидентами, а также ценные бумаги в 

национальной валюте при совершении сделок между резидентами и 

нерезидентами и т. д. 

Целями осуществления в Республике Беларусь валютного регулирования и 

валютного контроля являются обеспечение стабильности платежного баланса и 

национальной валюты (белорусского рубля), экономической безопасности 

Республики Беларусь, поддержание устойчивого экономического роста и 

дальнейшее развитие международного сотрудничества. 

Валютному регулированию подлежат валютные операции (сделки с 

валютными ценностями) между резидентами и нерезидентами, которые в 

зависимости от степени их воздействия на платежный баланс подразделяют на 

текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением 

капитала. 

Президент Республики Беларусь определяет систему органов валютного 

регулирования в Республике Беларусь и принимает меры по осуществлению 

валютного регулирования в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь. 

Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются Совет 

Министров Республики Беларусь, Национальный банк, Комитет 

государственного контроля Республики Беларусь, Государственный 

таможенный комитет Республики Беларусь. 

Координацию деятельности органов валютного контроля, 

уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять валютный 

контроль, осуществляет Комитет государственного контроля. 

Агентами валютного контроля в Республике Беларусь являются 

республиканские органы государственного управления и иные государственные 

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные 

(Минский городской) исполнительные комитеты, таможни, банки и 

небанковские кредитно-финансовые организации. Банки и небанковские 

кредитно-финансовые организации являются агентами валютного контроля, 

подотчетными Национальному банку. 

Таким образом, валютное регулирование как часть валютной политики 

является важным инструментом развития внешнеэкономической деятельности 
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государства. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 

принципов международного права и обеспечивает соответствие им валютного 

законодательства страны. 

 
Список использованных источников 

1. Мотохин А.М. Валютный контроль в коммерческом банке: практика работы и 

сложные вопросы: практическое пособие. Москва. Регламент-Медиа. 2014. 

2. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция 

и современное состояние: монография. Москва Инфра-М, 2015. 

3. Банковский кодекс Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 133-З. Национальный 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. Минск. 2019. Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0000441. Дата доступа: 24.04.2020. 

4. Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З с из. 05.01.2016 № 355-З «О 

валютном регулировании и валютном контроле». Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, 25 июля 2003 г. № 2/978. 

5. О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля: 

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. 

№ 538. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 5 января 2018 г. № 8/32687. 

6. Об утверждении инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций: 

постановление Правления Национального банка от 28 июля 2005 г. № 112 с изм. от 

28.12.2017 № 538. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 5 сентября 2005 г. № 

8/13081. 

7. Об утверждении правил проведения валютных операций: постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72 с изм. от 19.12.2018 № 

612. Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 13 мая 2004 г. № 8/10973. 

8. Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного 

контроля: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 

2009 г. № 46 с изм. от 19.12.2018 № 612 . Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 25 

апреля 2009 г. № 8/20833. 

 

 

ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

к. е. н., доцент Дятлова Ю.В. 

Загороднєва Ю.С. 

Харунжина О.С. 

Донецький державний університет управління 

м. Маріуполь, Україна 

 

 

Дефіцит фінансових ресурсів є однією з основних проблем, який гальмує 

розвиток економіки України на інноваційній основі. Для поповнення 

фінансових ресурсів підприємства залучають позиковий капітал, в якості якого 

у більшості випадків використовується банківський кредит. 

Дослідженню кредитування підприємств приділяли увагу вітчизняні та 

зарубіжні вчені. Однак інструмент банківського кредитування як фінансового 
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стимулювання інноваційної діяльності вивчено ще недостатньо, про що свідчать 

кремі роботи С. Єгоричева, Т. Васильєвої, І. Довбія. У той же час світова 

практика свідчить про застосування саме цих інструментів кредитування 

інноваційної діяльності [1; 4; 5], тому їх вивчення є актуальним. 

На думку вітчизняних науковців [2, с. 19], застосування кредитування для 

інновацій сфері створює сприятливі умови для використання ресурсів, оскільки 

суб’єкти інноваційної діяльності можуть розпочати таку діяльність навіть за 

умов недостатності власних коштів або використати кредити для збільшення 

основного капіталу, необхідного для розвиту виробництва. Одним з 

найважливіших моментів участі банків у фінансуванні інноваційних процесів є 

довгостроковість процесу взаємодії. 

У світовій практиці банки є ключовим учасником інвестиційно-

інноваційної діяльності: підприємства кредитуються для розробки інноваційних 

продуктів і послуг, реалізації інноваційних проектів. У багатьох країнах світу 

інструментами кредитування інноваційної діяльності підприємств є: 

банківський (комерційний) кредит, інноваційний кредит, інноваційний лізинг, 

інноваційний факторинг. 

Банківське (комерційне) кредитування як форма фінансового 

стимулювання інноваційної діяльності – це надання банками (державними, 

комерційними та іноземних банківських груп) кредитів суб’єктам інноваційної 

діяльності на пільгових умовах для здійснення та активізації такої діяльності. 

Застосування зазначеної форми розповсюджено в ЄС, США, які мають значні 

обсяги фінансових ресурсів. Кредитний договір між банком та суб’єктом 

інноваційної діяльності може передбачати безвідсоткове кредитування, 

кредитування під пільгові кредитні ставки, надання кредитів на пільгових 

умовах тощо, залежно від умов договору. Банківські (комерційні) кредитні 

договори умовно можна розділити на інвестиційне кредитування (кредитна 

лінія по нецільовому кредиту), де джерелом повернення коштів є вся 

господарська діяльність позичальника, включаючи прибуток, що приносить 

інноваційний проект, та проектне фінансування (кредитна лінія за цільовим 

кредитом), де джерелом повернення коштів є лише сам інноваційний проект [3, 

с. 102]. 

В Україні банківський (комерційний) кредит як інструмент стимулювання 

інноваційної діяльності не має популярності, оскільки, з одного боку, для 

банків він є ризикованим і неприбутковим для банків (надання пільгових 

кредитів позбавляє банки очікуваних прибутків, а висока ризикованість 

інноваційних проектів створює підстави для неповернення кредитів), а з 

іншого, – для суб’єктів реального сектору економіки виникають ризики за 

відсутності пільгового кредитування інноваційної діяльності, бо сплата 

платежів за кредитним договором не дозволяє розвивати інноваційний проект. 

Саме тому державні банки найбільше кредитують реальний сектор, в тому 

числі в сфері інноваційної діяльності. 

Інноваційний кредит представляє собою специфічний вид кредитів, що 

надаються банками, які надають пільгові кредити суб’єктам інноваційної 
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діяльності за умов їх повернення або за отримання прав на інноваційний 

продукт. Найбільше розповсюдження інноваційне кредитування отримало в 

США, Ізраїлі, Японії та Франції [4, с. 178]. Такий вид кредиту відрізняється 

найбільшою ризикованістю, оскільки в інноваційний сфері достовірне 

прогнозування руху потоків коштів здійснити практично неможливо. 

Ефективним інструментом кредитування банками інноваційної діяльності 

є гарантування державою зобов’язань з повернення кредиту, що був наданий 

суб’єкту для реалізації інноваційного проекту. Державні гарантії представляють 

собою вид боргового зобов’язання, в силу якого держава в особі її органів 

(гарант) зобов’язана за умов настання передбаченої у гарантії події 

(гарантійного випадку) сплатити визначену в зобов’язанні грошову суму за 

рахунок коштів відповідного бюджету особі, на користь якої надана гарантія 

(бенефіціару), відповідно, умов зобов’язання, що надається гарантом, тобто 

буде відповідати за виконання третьою особою (принципалом) його зобов’язань 

перед бенефіціаром. Отже, державними гарантіями з повернення кредиту є вид 

боргового зобов’язання держави, яка в особі її державних органів за умов 

настання гарантійного випадку повинна буде сплатити особі, що надала кредит 

суб’єкту інноваційної діяльності визначену в зобов’язанні грошову суму за 

рахунок коштів відповідного бюджету. Надання державних гарантій робить 

можливим отримання кредитів суб’єктами інноваційної діяльності (як 

визначалося нами раніше, їх банки надають неохоче), кошти від яких можуть 

допомогти їм розпочати таку діяльність за умов недостатності власних коштів 

або використати кредитні кошти для збільшення основного капіталу, 

необхідного для розвиту виробництва. 

У багатьох зарубіжних країнах зазначений інструмент застосовується 

досить широко. Так, у Франції для гарантування повернення позик, які 

видаються банками підприємствам малого бізнесу, державою створено 

товариства взаємного поручительства під керівництвом та координацією 

єдиного державного центру; у Великобританії розроблена та ефективно 

функціонує програма гарантованої позики; у Канаді повернення позик малими 

підприємствами до 75 тис. доларів гарантується спеціально створеними 

місцевими центрами розвитку [5, с. 37-38]. 

Інноваційний лізинг відносять до кредитних інструментів непрямого 

методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності. Такий інструмент є 

специфічним видом лізингу, який має певні особливості [6, с. 4-6]: 

1) в інноваційному лізингу беруть участь продавець, лізингодавець та, на 

відміну від класичного, де лізингоотримувач один, два незалежних 

лізингоотримувача (виробник та отримувач); 

2) в інноваційному лізингу, на відміну від класичного, де в користування 

надаються стандартні об’єкти основних засобів, забезпечується надання 

спеціалізованого обладнання, функціонально орієнтованого на виконання 

певних операцій (в тому числі, інтелектуальний актив, що використовується під 

час виробництва принципово нового продукту – ноу-хау, ліцензія на здійснення 

визначеного виду діяльності тощо); 
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3) під час інноваційного лізингу лізингодавець має справу з двома 

лізинговими угодами, які укладаються між виробником та отримувачем, які 

оформляються в рамках єдиного лізингового договору. 

З урахуванням виокремлених особливостей, запропоновано визначення 

інноваційного лізингу як багатосторонньої угоди, що укладається між 

лізингодавцем та лізингоотримувачем, головно ціллю якого є забезпечення 

якісного виконання інноваційного процесу з майбутнім впровадженням його 

результатів, при цьому держава бере на себе субсидування частини витрат на 

обслуговування договорів лізингу [6, с. 6]. 

Найбільш розповсюдженими варіантами інноваційного лізингу є такі, за 

яких держава субсидує частину витрат, пов’язаних зі сплатою процентів за 

лізинговим договором і сплату першого внеску під час укладення договору 

інноваційного лізингу та відшкодування інноваційним компаніям і 

підприємствам стратегічних галузей частини лізингових платежів під час 

купівлі нового обладнання. Інноваційний лізинг має велике значення під час 

значних інфляційних процесів, оскільки в умовах інфляції відбувається 

знецінення наданих грошових кредитів разом зі сплаченими відсотками, в той 

час як обладнання, надане в лізинг, зберігає свою вартість за вирахуванням 

зносу. Особливе значення інноваційний лізинг має велике для фінансового 

стимулювання малих та середніх підприємств. 

Інноваційний факторинг є найбільш ефективним серед інструментів 

механізму кредитування інновацій на стадії реалізації інноваційних товарів. 

Оскільки довготривала та дорога процедура створення інноваційних продуктів 

в більшості випадків є причиною появи великої дебіторської заборгованості, то 

ефективним інструментом стає факторингове обслуговування, що укладається 

на невизначено тривалий термін. 

Факторинг представляє собою комплекс фінансових послуг, що надаються 

банком клієнту в обмін на поступку дебіторської заборгованості, а під час 

інноваційного факторингу до таких послуг можуть бути віднесені: страхування 

кредитних ризиків, фінансування поставок товарів, облік стану кредиторської 

заборгованості та регулярне надання відповідних звітів клієнту, контроль за 

своєчасністю оплати та робота з дебіторами і т. ін. При цьому фінансування 

поставок означає, що негайно після поставки продавцю банк сплачує в якості 

дострокового платежу значну частину суми поставки (в різних країнах розмір 

його коливається від 50 до 90%), а залишок сплачується продавцю в день 

надходження коштів від дебітора. В Україні інноваційний факторинг 

використовується державними підприємствами, які розробляють та реалізують 

програми державної підтримки малого та середнього бізнесу. 

На сучасному етапі у вітчизняних банках супровід діяльності в сфері 

інновацій включає правову, організаційну та фінансову складові: організаційна 

стосується побудови оптимальної структури взаємодії ланок у процесі 

фінансування інновацій; правова полягає у регламентуванні і регулювання цих 

процесів; фінансова – в забезпеченні ресурсами 7, с. 35. 
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Формування вітчизняної моделі фінансування інноваційної діяльності 

передбачає врахування інституційних і структурних особливостей економіки 

країни 8. На даний час в українській економіці вже склалася модель 

фондового ринку змішаного типу, при переважанні банків як економічних 

агентів. 

Таким чином, інструментами кредитування інноваційної діяльності 

підприємств реального сектору економіки являються: банківський 

(комерційний) кредит, інноваційний кредит, інноваційний лізинг, інноваційний 

факторинг. У розвинутих країнах їх застосуванням є поширеною практикою. В 

Україні інструменти інноваційного кредиту, інноваційного лізингу та 

інноваційного факторингу використовуються обмежено через нестачу 

фінансових ресурсів для кредитування та значні їх ризики. Ефективність 

фінансування інновацій може бути підвищена в разі залучення пільгового 

кредитування, забезпеченого державними гарантіями. 
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Защита интеллектуальной собственности пищевой промышленности 

является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. 

Современные ужесточившиеся условия конкуренции на рынке пищевой 

промышленности, борьба за потребителя и рынки сбыта нередко приводят 

деятельность предприятий к недобросовестному ведению бизнеса, к 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности и другим 

неправомерным методам конкуренции на рынке. Все это может повлечь за 

собой убытки для государственного бюджета. 

Данный вопрос является очень актуальным для алкогольной подотрасли 

пищевой промышленности. Обусловлено это тем, что рынок производства 

алкогольной продукции становится все теснее, и чтобы заслужить должное 

внимание у потребителей, необходимо уделять большое внимание объектам 

интеллектуальной собственности – торговым маркам и промышленным 

образцам. Алкогольная продукция занимает одно из главенствующих мест на 

белорусском рынке. Потребление алкоголя в стране, согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения, одно из самых высоких в мире. 

Алкогольная отрасль концерна «Белгоспищепром» представлена 12 

предприятиями [2]. В рамках работы данных предприятий, особое внимание 

должно уделяться защите внутреннего рынка от несоответствующей 

техническим регламентам Евразийского экономического союза алкогольной 

продукции, так как на сегодняшний день остро стоит вопрос о недопущении на 

внутренний рынок поступления некачественной продукции, сокращении 

теневого оборота алкогольных напитков. Это не только потери для бюджета, но 

в первую очередь угроза здоровью и жизни людей. 

По данным приведенными Ассоциацией «БелБренд» За 2018 год было 

изъято 109,6 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а 

фальсифицированной алкогольной продукции – 21,9 тысячи литров. По итогам 

контрольных проверок составлен 851 административный протокол и изъято из 

оборота 56 483 литра спирта [3]. 

В целях противодействия таким явлениям был разработан Комплекс мер 

по защите внутреннего рынка в 2018-2020 гг., утвержденным Премьер-

Министром Республики Беларусь А. В. Кобяковым в феврале 2018 г. 
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В соответствии с пунктом 9 Комплекса мер по защите внутреннего рынка в 

2018-2020 гг., Госстандарт является ответственным исполнителем по ведению 

таких реестров, как: 

 реестра опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на 

территории Республики Беларусь; 

 реестра документов о подтверждении соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, 

действие которых прекращено на территории Республики Беларусь [4]. 

В 2019 г. были приняты акта законодательства, предусматривающие 

взаимодействие государственных органов по выявлению потребительских 

товаров, не соответствующих требованиям безопасности и заявленным 

характеристикам: 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 

2019 г. № 52 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия по 

обеспечению качества и безопасности пищевой продукции»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2019 г. № 35 «Об утверждении Положения о порядке изъятия, возврата, 

уничтожения, утилизации продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 

соответствующих установленным требованиям к их качеству и безопасности». 

В данных нормативных правовых актах установлен конкретный порядок 

действий, направленных на выявление и пресечение оборота некачественной 

алкогольной продукции. 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (далее 

– Госстандарт) во исполнение пункта 1.5 Протокола заседания Комиссии по 

вопросам промышленной политики от 5 сентября 2019 г. № 07/52 по вопросам 

выработки механизмов взаимодействия в отношении выявления на внутреннем 

рынке некачественной импортной пищевой продукции сообщает то, что 

контрольная (надзорная) деятельность в Республике Беларусь, в том числе в 

области безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

осуществляется в соответствии с положениями Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь». 

В целях повышения эффективности и обоснованности назначений 

контролирующими (надзорными) органами Госстандарта внеплановых 

проверок в порядке государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов Евразийского экономического союза, 

концерн «Белгоспищепром» в дальнейшем, в рамках взаимодействия, проводит 

мероприятия, направленные на защиту внутреннего рынка Республики 

Беларусь от небезопасной и некачественной продукции. 

Концерн «Белгоспищепром» при наличии информации, 

свидетельствующей о фактах возникновения угрозы причинения либо 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, незамедлительно, но не позднее 

одного рабочего дня с момента установления данного факта, представляет в 

адрес Госстандарта сведения о: фактическом адресе и наименовании торгового 
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объекта, в котором осуществляется реализация опасной продукции; 

идентификационные признаки опасной продукции: полном наименовании 

продукции, дате изготовления, виде упаковки, массе нетто, наименовании 

изготовителя, а также номере партии, торговом знаке (марке), техническом 

нормативном правовом акте (далее – ТНПА), в соответствии с которым 

произведена и может быть идентифицирована продукция (при наличии); 

перечень требований, по которым выявлены несоответствия, с указанием 

пункта ТНПА, обязательного для соблюдения; акт отбора, протокол испытаний 

или протокол внешнего осмотра контроля маркировки потребительской 

упаковки, подтверждающие факт несоответствия продукции установленным 

требованиям; образец маркировки (фото) при установленных нарушениях по 

маркировке потребительской упаковки. 

Информация по результатам мероприятий, проведенных областными 

инспекциями либо разъяснения о неправомерности и (или) необоснованности 

доводов, изложенных концерном «Белгоспищепром», направляется 

Госстандартом в адрес концерна в установленные законодательством сроки. 

Все вышеперечисленные действия направлены на минимизацию доли 

нелегальной и контрафактной алкогольной продукции на внутреннем рынке 

Республики Беларусь. Но стоит отметить, что результатов можно добиться 

путем качественной и добросовестной работы каждого предприятия в 

отдельности. Безусловно, проводимые действия по проверке соответствия 

алкогольной продукции техническим регламентам Евразийского 

экономического союза нуждаются в постепенном и поэтапном 

усовершенствовании, по мере создания достаточной законодательной базы. 

Ежегодно Республика Беларусь утверждает Перечень импортеров 

алкогольной продукции. В этой связи, в 2020 году право на импорт 

алкогольной продукции получили 38 компаний. Стоит отметить, что декретом 

№3 от 29 февраля 2008 г. отменены квоты и введено исключительное право 

государства на импорт алкоголя. Данное право реализуют только юридические 

лица – победители конкурса, который проводится специальной 

межведомственной комиссией не реже одного раза в год [5]. 

Таким образом, Республика Беларусь делает все возможное, чтобы не 

допустить некачественную или фальсифицированную продукцию на 

внутренний рынок. 
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Економічна безпека визначається різними сферами економічної діяльності 

та громадського життя людини, взаємодія і взаємовплив яких у сукупності 

сприяють збалансованому розвитку і утворюють систему економічної безпеки 

будь то окремо взятого підприємства, цілого міста, регіону або ж держави в 

цілому. 

Функціональними складовими економічної безпеки є економічна, 

соціальна та екологічна складові. Це пов'язано з тим, що «забезпечення 

економічної безпеки є основою безпеки соціально-економічної системи будь-

якого рівня, тобто економічна безпека є відповідальною за всі загрози і події, 

спрямовані проти держави, регіону, галузі, міста і т. д. і, водночас, може стати 

джерелом виникнення нових проблем». 

Екологічна сфера має суттєвий вплив на економічну безпеку. З сімнадцяти 

формалізованих ООН і загальноприйнятих сьогодні цілей сталого розвитку 

кожного суспільства як мінімум дві безпосередньо пов'язують економічні 

аспекти розвитку з екологічними 1. Так, метою номер п'ятнадцять є 

«збереження екосистем суходолу», яка прямо передбачає необхідність 

врахування динаміки і можливих змін оцінки показників біорізноманіття та 

екосистемних послуг на всіх етапах прийняття рішень в суспільстві. Мета 

сімнадцять декларує необхідність здійснення партнерства шляхом узгодження 

цілей і інтересів: екологічних, сільськогосподарських та економічних. 

Якість життя населення міст України поряд з суто економічними, 

демографічними і соціальними показниками визначається не в останню чергу 

екологічними факторами, до числа яких можна віднести природно-ресурсний 

потенціал території (корисні копалини, водні ресурси належної якості, лісові 

https://ej.by/news/companies/2020/01/06/chislo-importerov-alkogolya-v-belarus-v-2020-godu-vyroslo-na-8.html
https://ej.by/news/companies/2020/01/06/chislo-importerov-alkogolya-v-belarus-v-2020-godu-vyroslo-na-8.html
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30900510
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ресурси та ін.); рекреаційний потенціал (заповідні і природоохоронні зони, 

курорти), географічне положення тощо. 

Узгодження всіх зазначених вище цілей на місцевому рівні здійснюється в 

тому числі в результаті регулювання просторового розвитку території шляхом 

планомірного здійснення містобудівної діяльності. Кожне місто має свій 

власний генеральний план розвитку, який в свою чергу служить базисом для 

розробки планів зонування та детальних планів окремих територій. У зв'язку з 

цим особливої актуальності набувають питання, пов'язані з комплексною 

еколого-економічною оцінкою містобудівних рішень. 

В Україні тільки відносно недавно (у 2018р.) на законодавчому рівні було 

створено механізм стратегічної екологічної оцінки 2. Національне 

законодавство поступово адаптується до законодавства ЄС в частині 

встановлення сфери застосування і порядку здійснення стратегічної екологічної 

оцінки (СЕО). 

Стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, оцінки та опису 

наслідків виконання документів державного планування для навколишнього 

середовища. Вона включає оцінку впливу запланованих заходів на здоров’я 

населення, опис можливих виправданих альтернатив, розробку заходів щодо 

запобігання, зменшення та пом'якшення можливих негативних наслідків таких 

заходів. Уникнути багатьох помилок і проблем, притаманних зазвичай періоду 

становлення та розвитку методологічної бази допоможе нам вивчення світового 

досвіду народження та еволюції апарату СЕО. 

Основи сучасної екологічної оцінки вперше законодавчо були введені в 

США федеральним законом про Національну політику в області 

навколишнього середовища (NEPA) у 1969 році. Згідно вимог цього закону 

перед здійсненням господарської діяльності необхідно було попередньо 

скласти Декларацію про оцінку впливу на навколишнє середовище 

(Environmental Impact Statement). Ця процедура дозволяла громадськості 

законно контролювати процес екологічної оцінки 3; 4. 

У 1978 році було прийнято «Положення про NEPA – Раду з якості 

навколишнього середовища», яке заклало основи сучасної процедури 

екологічної оцінки. З початку 70-х років схожі процедури були введені в 

Австралії, Канаді, Новій Зеландії. Згодом, у якості експерименту - в країнах 

Європи: Франції, Великобританії, Нідерландах. В основу використовуваної 

методології екологічної оцінки був покладений систематичний 

міждисциплінарний підхід, який передбачав інтеграцію природних і суспільних 

наук при прийнятті рішень в проектуванні і плануванні.  

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Про міжнародне співробітництво в 

галузі оцінки впливу на навколишнє середовище при порушенні інтересів 

інших держав», прийнята у 1980 році послужила початком процесу 

систематизації та уніфікації процедур екологічної оцінки в світі. Екологічна 

оцінка на цьому етапі ґрунтувалася на використанні ключового принципу 

попередження шкоди навколишньому середовищу, включала визначення видів 

негативних впливів і заходів з їх усунення або згладжування, інформування 
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всіх зацікавлених сторін про наслідки запланованої діяльності для 

навколишнього середовища і була основою для прийняття екологічно 

правильних рішень. 

Комплексна екологічна оцінка на території Європейського Союзу в період 

свого становлення регулювалася Директивою 85/337 /ЕЕС «Про оцінку впливу 

деяких державних   і  приватних проектів   на  навколишнє середовище » від 25 

червня 1985р. В основу Директиви був покладений принцип попереджувальних 

дій, суть яких полягає в тому, що заходи по захисту навколишнього середовища 

повинні проводитися завчасно і повинні бути спрямовані на усунення 

несприятливого джерела і недопущення його появи. Будь- економічний 

державний або приватний проект, який може вплинути на навколишнє 

середовище, повинен був пройти відповідну екологічну оцінку. Особливу увагу 

було приділено поширенню екологічно значимої інформації та обліку думки 

зацікавленої громадськості. 

Законодавчі акти в сфері обов'язкової комплексної екологічної оцінки до 

кінця 80-х років минулого століття були прийняті в Нідерландах (1987р.), 

Греції (1985р.), Італії (1988р.). Пізніше правові акти в цій області були прийняті 

і іншими державами-членами Європейського Союзу. 

Наукові праці багатьох вчених, що займалися проблематикою дослідження 

ефективності СЕО вже тоді показали, що необхідно розширювати категорії 

проектів, які підлягають екологічній оцінці, збільшувати спектр розглянутих 

альтернативних варіантів, унормовувати саму процедуру оцінки і т.п. 

Під егідою ООН в 1991 році у Еспоо (Фінляндія) була прийнята 

«Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному 

контексті». Наступним найважливішим етапом розвитку стратегічної 

екологічної оцінки було прийняття у 2001р. Директиви 2001/42/ЄС «Про оцінку 

впливу на навколишнє середовище певних планів і програм». У даній 

Директиві стратегічна екологічна оцінка базується на принципах обережності і 

стійкого розвитку. У 2003 році Україна підписала Протокол по комплексній 

екологічній оцінці відповідно з вказаною вище Конвенцією. Позитивний досвід 

застосування Директиви 2001/42/ЄС ліг в основу розробки і прийняття у 2003р. 

Протоколу по стратегічну екологічну оцінку до Конвенції Еспоо. 

У багатьох країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, як 

безпосередньо і в Україні, практично відсутні сьогодні чіткі і однозначно 

формалізовані рекомендації або керівні вказівки щодо проведення СЕО. Багато 

з існуючих рекомендацій ретранслюють на оцінку стратегічних ініціатив 

стандартні підходи оцінки впливу на навколишнє середовище проектного рівня, 

що призводить до спотворення об'єктивності отриманих результатів та 

перешкоджає більш широкому практичному застосуванню СЕО. 

Процес розробки та затвердження стратегічних рішень у більшості 

випадків відрізняється від процесу розробки і затвердження конкретних 

проектів. У той час, як процедури підготовки проектів так чи інакше 

регламентовані, багато стратегічних рішень розробляється і затверджується без 

суворого дотримання певних правил і алгоритмів. 
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Серйозні труднощі нерідко представляє забезпечення участі в СЕО 

громадськості та інших зацікавлених сторін. Це пов'язано з тим, що стратегічні 

рішення зазвичай зачіпають значну кількість сторін і в той же час їх підготовка 

часто ведеться конфіденційно, всередині тієї чи іншої структури. Крім того, 

впровадження процедур стратегічної екологічної оцінки часто ускладнено з 

політичних причин, оскільки особи, які приймають стратегічні рішення, не 

завжди з ентузіазмом сприймають перспективу незалежної оцінки. 

Методологічні труднощі пов'язані з тим, що передбачити екологічні 

наслідки стратегічних дій і порівняти різні варіанти їх реалізації буває нелегко 

або просто неможливо. На стратегічному рівні неможливо точно визначити 

масштаби і характер діяльності, яка послідує за прийняттям підготовлюваного 

рішення. В силу її великого обсягу неможливо зібрати інформацію про стан 

зачепленої навколишнього середовища. Навіть якщо така інформація і зібрана, 

то надзвичайно важко передбачити зміни в навколишньому середовищі, які 

будуть викликані запланованій діяльністю. 

Щодо СЕО містобудівної документації не слід забувати, що вона 

розробляється як на національному, регіональному та місцевому рівнях і дуже 

часто містобудівна документація розглядається у контексті містобудівних 

потреб. Помилковою є думка,  що така документація має розроблятися 

виключно для планування і забудови території. Однак містобудівна 

документація – це не стільки забудова території, скільки – планування 

гармонійного її розвитку. 

Містобудування – це діяльність із створення і забезпечення гармонійного 

життєвого середовища для людини. Така діяльність передбачає прогнозуванню 

розвитку населених пунктів України, врахування потреб конкретних територій 

у екосистемних послугах і ресурсах з урахуванням темпів і динаміки  

економічного зростання громад, синхронізація розвитку транспортної та іншої 

інфраструктури, врахування можливих негативних наслідків довкіллю та 

здоров’ю людей. 

СЕО містобудівної документації в Україні сьогодні, як показує проведений 

нами аналіз, є здебільшого формальним та слабо формалізованим процесом, 

який в жодному разі не виконує, покладених на нього завдань. За останні 

декілька років у м. Суми за ініціативи Сумської міської ради місцевими 

«аматорами» з ліцензіями було розроблено декілька Проектів детальних планів 

окремих територій. Всі вони без виключення передбачали у тій чи іншій мірі 

докорінну зміну положень діючого Генерального плану забудови м. Суми, 

розробленого маститим науково-дослідним інститутом, із переорієнтацією 

функціонального призначення зелених і рекреаційних зон у житлову і 

громадську забудову догоджаючи інтересам інвесторів-забудовників. З 

урахуванням існуючих недоліків діючого механізму СЕО, жодного разу 

інтереси громади не було належним чином захищено, а там, де така СЕО не 

проводилась взагалі – забудькуваті чиновники не покарані.  

Виходом із ситуації, що склалася, на наш погляд, може стати 

імплементація принципу інституційної екстериторіальності діяльності суб’єктів 
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СЕО, за яким об’єктивних висновків і пропозицій щодо запланованих заходів 

(містобудівної ситуації) слід чекати лише у виконанні незаангажованих і 

випадковим чином визначених експертних організацій, територіально не 

пов’язаних із місцевістю, щодо якої планується затвердження тієї чи іншої 

містобудівної документації. 
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Проблема контрабанди – це першочергове задання захисту економічних 

інтересів держави. На даному етапі економічного розвитку нашої країни існує 

багато схем контрабанди, є такі схемі, які можливо прикрити, а є такий її 

специфічний вид як «поштова» контрабанда, то її в повній мірі ліквідувати 

неможливо, а можливо лише мінімізувати її обсяги. 

Загалом імпортні товари проникають до країни різноманітними способами, 

але в умовах технічного прогресу розвиваються технологічні шляхи, які також 

можуть бути використані для створення більш зручного імпорту. Окрім 

класичного та звичного уявлення про комерційний імпорт, наразі існують, 

наприклад, транскордонні електронні платежі. Електронна комерція (e-

commerce) є зручною у використанні, бо операції з купівлі-продажу товарів 

проходять швидко, e-commerce в Україні наразі широко розповсюджена і є 

досить перспективною. «Поштова» контрабанда в Україні посідає окреме місце 

серед інших незаконних способів ввезення імпорту та становить 8,1% обсягу 

всієї контрабанди товарів. 

В Україну щороку завозиться приблизно 42 млн. міжнародних поштових 

та експрес-відправлень загальною вартістю близько 1 млрд. євро. Основними 

групами товарів «поштової» контрабанди є: машини та електроніка (20%), 

взуття (18%), текстиль та одяг (18%), різне (іграшки, меблі, апарати оптичні, 
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фотографічні, твори мистецтва) (15%), готові харчові продукти (7%), метали 

(1%). Корупційні практики здебільшого виникають на наступних етапах: при 

оформленні документації (60-62%), при здійсненні контролю тарифів і вартості 

товару (27-32%), а також під час фізичного огляду вантажу (28-30%) [3, с. 340]. 

«Поштова контрабанда»  це окремий напрямок схем із нормами 

безоподаткового імпорту (товари на суму не більше 150 євро в одній посилці), 

основні схеми якого: надання товарним комерційним партіям вигляду малих 

поштових відправлень (їх подрібнення під норму до 150 євро з подальшим 

ввезенням на підставних фізичних осіб); недостовірне декларування: свідомо 

занижується вага (враховуючи, що умовною одиницею індикативів по митній 

вартості є долар США/кг нетто, заниження ваги нетто дозволяє зменшити митні 

плати); зазначається товару не свого найменування (наприклад, замість 

побутової техніки декларується плитка керамічна); декларування товарів не 

своїм товарним кодом (декларування товарів в товарних підкатегоріях з 

меншою ставкою ввізного мита); недостовірне декларування та приховування 

кількісних та якісних характеристик товарів (високовартісний товар 

декларується як низьковартісний), торгових марок і виробників товарів з метою 

масштабного ввезення імпортних високоліквідних товарів, що погіршує 

конкурентне середовище легального бізнесу; створюються фірми-імпортери, 

які отримують від митниці «особливі умови» (тарифи, «гра» з вагою та кодами 

тощо) [1; 2]. 

В сучасних умовах в Україні існують основні чинники, які обумовлюють 

існування «поштової» контрабанди: недосконалість та наявність прогалин в 

законодавстві, а також недотримання його норм; недостатня координація 

правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними органами 

суміжних з нашою країною держав щодо обміну інформацією з протидії 

переміщенню товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю; недостатній рівень митного контролю міжнародних поштових 

відправлень через їх значну кількість. У першому випадку формується 

проблема відсутності механізму боротьби з порушенням митних правил. 

Наприклад, наразі на законодавчому рівні не передбачений контроль за 

переміщенням поштових відправлень від місця відправлення до пункту 

призначення, що дозволяє злочинцям здійснювати махінації з вантажем. Також 

законодавством не передбачено обов’язкове пломбування транспортних засобів 

і 80% вантажів, що переміщуються по території України, не гарантуються 

імпортером. Щодо недотримання норм діючого законодавства через низьку 

правову свідомість тягне за собою корупцію у правоохоронних органах, як 

правило, причиною цього є відсутність єдиної бази митних органів України з 

митними органами інших країн; сприяння посадових осіб органів державної 

влади, зокрема правоохоронних та контролюючих, юридичним чи фізичним 

особам у переміщенні через митний кордон України зазначеного виду товарів; 

недосконале й суперечливе законодавче регулювання діяльності щодо боротьби 

з контрабандою та порушенням митних правил; наявність значної різниці між 

цінами на окремі групи товарів на світовому та внутрішньому ринках [2]. 
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В той же час, щодо «поштових» схем контрабанди та звинувачення 

населення в їх функціонуванні, необхідно відмітити, що основним джерелом 

контрабанди, від якого часто намагаються відвернути увагу, а саме, заниженнях 

при визначенні митної вартості, пересортовуванні товарів та аналогічних 

грубих порушеннях, можливі лише при відповідній корупції на митниці та 

прикордонній службі, яка базується на розриві в інформаційних потоках з 

країнами-торговельними партнерами України. Зауважимо, що в усьому 

розвиненому світі митні органи в онлайн-режимі обмінюються даними про 

вхідні / вихідні партії товару і супроводжуючими митними деклараціями. 

Аналіз досвіду інших країн вказує на те, що гранична вартість безмитного 

ввозу товарів громадянами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях 

суттєво різниться в різних країнах. Додатково до норм граничної вартості 

безмитного ввезення товарів громадянами також використовується обмеження 

максимальної кількості таких відправлень на одну особу, наприклад, протягом 

місяця. Це вказує на існування декількох підходів у міжнародному досвіді 

регулювання цього питання в залежності від економічних та соціальних 

передумов. В умовах поступової лібералізації торгівлі та розвитку e-commerce в 

Україні впровадження суттєвих обмежень на ввезення громадянами товарів для 

власних потреб матиме негативний вплив на добробут споживачів. Разом із 

цим, важливо забезпечити рівні умови для підприємницької діяльності, які, у 

тому числі, мають унеможливити зловживання діючими пільгами, що 

призначені для власного імпорту громадян, при цьому забезпечення рівних та 

прозорих умов ведення бізнесу не повинно відбуватися за рахунок обмеження 

або скасування існуючих пільг громадян [4]. 

Мінімізація обсягів «поштової» контрабанди в Україні може бути 

досягнена за допомогою запровадження наступних заходів: 

 посилення контролю за переміщенням міжнародних поштових та 

експрес-відправлень від пункту пропуску на кордоні до сортувальної станції 

або місця міжнародного поштового обміну шляхом: подання електронного 

документа контролю доставки; запровадження обов’язкового гарантування 

доставки; пломбування транспортних засобів перевізників тощо; 

 запровадження додаткових критеріїв (умов) для отримання статусу 

експрес-перевізника та поштового оператора: надання митниці попередньої 

інформації про посилки (найменування, кількість, вартість товарів, інформація 

про одержувача тощо); автоматизація процесів накопичення даних про посилки 

(реєстри, ідентифікація, онлайн-доступ до інформації), переведення всіх 

процесів виключно в електронну форму (у тому числі автоматизоване 

нарахування та сплата митних плат), що спрощує процедуру контролю та 

виключає проблему із відсутністю достатньої кількості адміністративних 

ресурсів у митних органах; 

 закріплення базових положень, якими запроваджуються використання 

виключно електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-

відправлень, ідентифікація отримувачів, спрощення процедур декларування та 

сплати митних плат, у тому числі шляхом використання веб-сервісів, надання 
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експрес-перевізникам та поштовим операторам статусу податкових агентів; 

 створення на центральному рівні програмно-інформаційного комплексу, 

який використовується для адміністрування посилок та накопичення 

відповідної інформації, а також здійснення автоматизованого нарахування та 

сплати митних плат тощо [1]. 

Таким чином, для того, щоб мінімізувати використання незаконного 

поштового імпорту в контрабандних схемах в Україні, необхідним є внесення 

законодавчих змін у механізм поштових перевезень. Також слід звернути увагу 

на зарубіжний досвід та на позиції світової спільноти щодо порушеного 

питання із урахуванням інтересів громадян, легального бізнесу та держави. 
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За деякими оцінками експертів, до 2025 року загальносвітовий обсяг 

цифрової економіки сягне 23 трлн дол. США порівняно із 12,9 трлн дол. США у 

2017 р. Основою такого зростання стане трансформація галузей економіки на 

базі інтелектуальних цифрових підключень. В той же час, за прогнозами МВФ, 

зростання світового ВВП сповільниться з 3,8% у 2017 р. до 3,5% у 2020 р. 

Упередити тенденції щодо скорочення ВВП у середньостроковій перспективі 

держави намагаються через заохочення розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ). За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, відповідні 

плани мають 156 країн. Нажаль, Україна не входить до їх числа. При цьому, 

згідно з Глобальним індексом мережевої взаємодії, що розраховується однією з 

найбільших світових компаній в сфері телекомунікації – компанією Huawei, за 
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підсумками 2018 року Україна посідає 49 позицію серед 79 держав за рівнем 

розвитку ІКТ та відноситься до групи країн, що розвиваються. Експерти Huawei 

вважають, що саме цей кластер має високий потенціал для економічного 

зростання через розвиток ІКТ [6]. Тому, подальше прискорення економічного 

розвитку значною мірою залежатиме від цифрових перетворень. 

В сучасних реаліях для України вирізняють два сценарії розвитку цифрової 

економіки, залежно від оцінки критичності та необхідності здійснення швидких 

та глибоких змін у традиційному економічному укладі – інерційний 

(еволюційний) та цільовий (форсований). Інерційний сценарій передбачає 

продовження тенденцій минулого, тобто сприйняття як непріоритетних 

технологізацію та цифровізацію економіки та використання людського капіталу 

[8]. 

До основних пріоритетів Цифрового порядку денного України належить 

запровадження законодавчого та нормативно-правового регулювання щодо 

проблем розвитку цифрової економіки та ІКТ, а саме стратегія з розвитку 

високошвидкісного широкосмугового доступу до Інтернету, Програма 

безготівкової економіки у сферах електронної торгівлі eTrade, електронного 

захисту eTrust та кібербезпеки Cybersecurity, ініціатива «Розумні міста – 

розумні регіони», яка зосереджена на децентралізації та реалізації програми 

електронних навичок eSkills, електронної системи охорони здоров'я eHealth та 

електронної торгівлі eTrade в регіонах України тощо [3]. 

Так, 22 травня 2019 р. Європейський Союз офіційно запустив в Україні 

нову регіональну програму для країн Східного партнерства «EU4Digital: 

підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному партнерстві». Дана 

Програма із загальним бюджетом 11 млн. євро реалізовуватиметься 

консорціумом на чолі з Ernst & Young з січня 2019 до грудня 2021 р. Програма 

націлена на розширення переваг Єдиного цифрового ринку ЄС для України та 

інших держав Східного партнерства з метою стимулювання економічного 

росту, створення робочих місць, покращення життя людей та допомоги бізнесу 

[3]. 

В рамках реалізації програми надаватиметься підтримка урядам країн, 

регуляторним органам та агенціям, які активно задіяні у розвитку цифрового 

сектору, а також підтримка суб'єктам економічної діяльності та іншим 

зацікавленим сторонам у питаннях інновацій, навчанні та розвитку навичок. 

Цілі програми включають: конкретну підтримку розвитку цифрових навичок, 

що відповідатимуть потребам галузей, що розвиваються; забезпечення умов для 

інновацій і стартапів; підтримку транскордонної електронної торгівлі, яка 

спростить експортні процедури, зменшить затримки на кордонах та збільшить 

безпеку і прозорість операцій, стимулюючи цифрову економіку в Україні, 

кількість та якість послуг, доступних споживачам тощо. 

Цифровізація України проводиться спільними зусиллями з боку 

експертних та ділових спільнот, а у 2018 р. український Уряд затвердив 

Концепцію та План дій щодо розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 рр. (Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р) та 
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Програму діяльності Кабінету Міністрів України (Постанова від 29.09.2019 р. 

№ 849). 

Серед активних заходів порядку денного можна відмітити обговорення 21 

червня 2019 р. представниками міжнародних донорів і проектів технічної 

допомоги, зокрема Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Представництва Європейського Союзу в Україні, Шведського агентства з 

питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), Швейцарського бюро 

співробітництва (SDC) концепції «Держава у смартфоні» як одного з важливих 

компонентів цифрової економіки [8]. 

Також одним з прогресивних кроків на шляху реалізації зазначених 

ініціатив є проведення 17 серпня 2019 р. зустрічі радника Президента України з 

оціночною місією Європейського Союзу за участі представників DG Connect 

Європейської комісії. Метою місії є оцінка готовності телекомунікаційної 

сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС (EU Digital Single 

Market – DSM). Стратегія DSM нині успішно реалізується у Європі. На думку 

європейських експертів, єдиний цифровий ринок може принести об’єднаній 

Європі додаткові 415 млрд. євро щороку й забезпечити створення сотень тисяч 

робочих місць. Сьогодні DSM розглядається як основний актив Європи, 

спрямований на адаптацію європейського суспільства, бізнес-середовища до 

нових умов ведення діяльності на міжнародній арені. Європейці прагнуть 

забезпечити ефективний розвиток різних секторів економіки, які 

використовують цифрові технології для інновацій, щоб вони залишались 

конкурентоспроможними на глобальному рівні [5]. 

Також ЄС планує виділити Україні допомогу розміром у 25 млн. євро на 

реалізацію заходів з розвитку цифрової економіки і електронного управління, а 

також надав рекомендації до концепції «Держава у смартфоні». Зокрема, 

ключові пропозиції ЄС стосувалися питань розвитку системи ідентифікації 

громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та 

організації виконання поставлених завдань [4]. 

Активну участь у розвитку цифрової економіки України бере Світовий 

банк, акцентуючи увагу на тому аспекті, що для економічного прискорення та 

підвищення добробуту в Україні має відбутися повсюдне розгортання 

високошвидкісних мереж доступу до Інтернету [7]. Саме тому важливою є 

консолідація зусиль політикуму, державних установ, приватних операторів і 

провайдерів для створення необхідної інфраструктури. На думку представників 

Світового банку, важливим кроком є розробка Національного плану розвитку 

широкосмугового Інтернету. 

Отже, розвиток цифрової економіки в Україні може дати можливість: 

створити умови для 8-10-кратного зростання економіки протягом наступних 10-

ти років; набагато збільшити продуктивність праці (за оцінками UIF, для 

досягнення ВВП 1 трлн. дол. США продуктивність має зрости у 8,5 рази – до 71 

тис. дол. США на одного зайнятого. Це відповідає нинішньому рівню 

продуктивності у високотехнологічних секторах таких країн, як Бельгія, Данія, 

Фінляндія, Німеччина, Швеція); здійснити технологічний стрибок української 
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економіки; підвищити конкурентоздатність української економіки на 

глобальних ринках; створити нові бізнес-моделі, нові сегменти та сектори, 

можливості швидко, зручно, дешево розвивати, масштабувати та капіталізувати 

будь-який бізнес; створити нові робочі місця та попит на нові професії тощо 

[8]. 

Одним з інноваційних інструментів в цій сфері є криптовалюти, які 

останнього часу все частіше використовуються для проведення розрахунків. 

Але, в силу ряду обставин, їхня стабільність викликає багато запитань, про що 

свідчать коливання їх вартості протягом 2019 року. Певною мірою на це 

вплинуло намагання соціальної мережі «Facebook» вивести на ринок нову 

криптовалюту – Libra. Проте, виходу на лідируючі позиції нової електронної 

валюти не сталося. При цьому у матеріалах МВФ зроблено застереження, що 

цифрові форми грошей все частіше потрапляють у гаманці споживачів, а також 

у свідомість політиків. Грошові кошти та банківські депозити змагаються з так 

званими електронними грошима, які сьогодні перебувають поза впливом 

державного регулювання, і можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією і 

навіть бути перевершені цими новими формами передачі вартості [11]. Як 

наслідок, електронні гроші (мається на увазі криптовалюти) можуть витіснити 

традиційні засоби платежу, які випускають центробанки (ЦБ) більшості 

світових держав. Таким чином, існують певні загрози обігу крипто-валют для 

банківських систем країн світу, які полягають у виштовхуванні реальних 

національних валют, викривленні процентної політики, зміні у грошових 

агрегатах, втечі капіталу [1; 2]. 

Впроваджуючи інновації в розрізі цифрових грошей МВФ та Світовий 

банк запустили у тестовому режимі приватний блокчейн та квазікриптовалюту 

під назвою «Монета навчання» (Learning Coin) для кращого розуміння нових 

технологій [2; 10], яка не є класичною криптовалютою, бо не має реальної 

цінності, а створена виключно для освітніх цілей. Проект спрямований на 

вивчення можливостей блокчейну і цифрових активів, а монета доступна лише 

тільки співробітникам МВФ і Світового банку. Додаток Learning Coin 

служитиме «центром знань», допомагаючи розміщувати в ньому різні 

матеріали, а саме блоги, дослідження, відеоролики та презентації. Досягнення 

певних етапів освіти дозволить працівникам Світового банку та МВФ 

«заробляти» навчальні монети, як «нагороду» за навчання. Очікується, що це 

допоможе співробітникам зрозуміти, як можна використовувати криптовалюту 

в реальному житті. Крім того, після завершення тестування Світовий банк і 

МВФ, можливо, будуть продовжувати використовувати блокчейн для 

створення смарт - контрактів або боротьби з відмиванням грошей [2]. 

Як бачимо, світова спільнота значну увагу приділяє проблемам цифрової 

трансформації. Проте за сучасного стану економіки України безпечний 

розвиток її цифрового «пласту» потребує таких механізмів управління та 

нагляду, котрі підтримуватимуть невразливість, незалежність інтересів нації 

щодо можливих зовнішніх та внутрішніх загроз і впливів, а також сприятимуть 
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інноваційному розвитку та належному захисту соціально-політичного 

простору. 
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дестабілізаційних чинників. 

По-перше, загрози рейдерства знаходяться у взаємозв’язку з безпосереднім 

здійсненням майнових правопорушень. По-друге, дії рейдерів досить часто 

призводять до зменшення стійкості, платоспроможності та фінансової 

незалежності підприємства. Об’єкт рейдерських посягань досить часто 

навмисне доводять до стану банкрутства укладенням збиткових та економічно 

необґрунтованих зобов’язань, наданням гарантій, заставними майновими 

операціями тощо. 

У дослідженні [0] зазначається, що відповідно до сучасного уявлення щодо 

природи забезпечення економічної безпеки підприємств, реалізація 

рейдерських дій обумовлює виникнення загроз діяльності підприємства, до 

яких віднесено: створення украй несприятливих умов для ефективного 

функціонування підприємства; зниження інвестиційної і інноваційної 

активності; зниження конкурентоспроможності виробленої продукції або ж 

послуг, що надаються, створення вкрай несприятливих умов для їх реалізації; 

активізація посягань на співробітників підприємства з боку конкурентів (або 

рейдерських груп); «витік» кваліфікованого персоналу; нераціональне 

використання власності підприємства, а в деяких випадках і її втрата; зниження 

прибутків підприємства; зниження внутрішньої і зовнішньої стабільності 

підприємства. 

Таким чином, у разі виявлення рейдерських дій щодо захоплення 

підприємства, служба безпеки має негайно починати реалізацію заходів щодо їх 

нейтралізації, мінімізації шкідливого впливу або відшкодування отриманих 

збитків. 

Категорія «рейдерство» є досить багатоаспектною і налічує чимало 

трактувань та тлумачень. Деякі науковці пов’язують виникнення рейдерства в 

економічній сфері з розвитком корпоративних відносин «рейдерство з’явилося 

на світ разом з акціями, коли виникла можливість поглинання компанії за 

межами волі її власника» [0]. 

В роботі [3] під рейдерством пропонується розуміти «протиправний, 

незаконний перерозподіл власності». І навіть цілком законна операція щодо 

поєднання активів двох підприємств може стати рейдерським актом за умов 

застосування хоча б на одному з етапів незаконних методів. Альтернативне 

трактування економічного змісту категорії «рейдерство» подано в дослідженні 

[5] «рейдерство  це недружнє, поза межами дії цивільного законодавства, 

спрямоване проти волі власника захоплення чужого майна на користь іншої 

особи, встановлення над майном повного контролю нового власника 

юридичному і фізичному розумінні, з використанням корумпованості 

чиновників або із застосуванням сили». Чимало дослідників вважають 

рейдерство злочинною діяльністю, проте є й такі, що не вважають рейдерство 

злочином. Деякі учені розмежовують поняття «рейдерство» та «недружнє 

поглинання» і вказують на наявність у цих категорій спільної мети, проте 

застосування для цього різних інструментів та методів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Види поглинань підприємства [0] 

 

В дослідженні [4] зазначається, що проблема рейдерства в Україні 

виникла наприкінці минулого століття і існує донині (рис. 2). Розробляються 

все нові схеми захоплення суб’єктів господарювання, виникають навіть 

спеціалізовані фірми, які спеціалізуються на діяльності з «поглинання». 

 

 
 

Рисунок 2 – Основні чинники активізації рейдерства в Україні [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 

 

Об’єктом уваги рейдерів найчастіше стають компанії з ліквідними 

активами у вигляді нерухомого майна (земельні ділянки, торговельні центри, 

приміщення тощо), налагодженого виробничого або торгового циклу, 

інтелектуальної власності, стратегічного місця розташування, гарної реалізації 

маркетингової стратегії розвитку. На сьогодні малий і середній бізнес 

піддається рейдерському впливу нарівні з великим. Але в силу специфіки 

розміру діяльності, вони менше захищені від рейдерських загроз. 

Малі та середні суб’єкти господарювання не мають можливості 

створювати окремі служби економічної безпеки та включати до штатного 

розкладу посаду юриста, які б передбачали виникнення слабких місць та 
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попереджали рейдерські атаки. Прямий зв’язок рейдерства в простежується з 

наступними загрозами економічній безпеці підприємства: зниження ліквідності, 

ухвалення необґрунтованих рішень, комерційне та промислове шпигунство, 

зменшення ринкової вартості компанії, погіршення інвестиційної 

привабливості підприємства, блокування та перешкоджання роботі 

підприємства, створення умов для «відтоку» кваліфікованих кадрів, 

спотворення інформаційних потоків, штучне створення умов для зменшення 

стійкості та банкрутства підприємства. 

Незважаючи на чисельність способів та форм рейдерських атак на 

підприємства, усі їх можна згрупувати за методами реалізації: засновані на 

формально законній методології рейдерських дій; засновані на протиправній 

методології рейдерських дій; засновані на комбінованій методології 

рейдерських дій (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Класифікація загроз рейдерства економічної безпеки підприємства 

залежно від методу його реалізації [0] 

 

Визначення комплексу заходів з мінімізації ризику рейдерської атаки 

базується на алгоритмі дій рейдерів щодо здійснення недружнього поглинання 

й прихованих факторах недружнього інтересу з боку компанії-агресора. 

Кількість досліджень процедури рейдерської атаки виділяють від трьох до 

восьми її основних етапів (рис. 4). 

Таким чином, сучасні рейдерські захоплення являють собою ретельно 
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безпеки підприємства та включають певний послідовний набір операцій та 

технологій, а реалізація задумів рейдерів здійснюється пошуком слабких місць 

для нанесення ударів в стабільно працюючих підприємствах зі стабільними 

прибутками. 

 

 
Рисунок 4 – Етапи проведення рейдерського захоплення (складено автором за 

матеріалами [6; 7]) 
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к. э. н. Короленко О.Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Беларусь 

 

 

Основным направлением становления и развития системы 

агрохимического обслуживания сельскохозяйственных организаций Беларуси 

должна стать коммерциализация, под которой нами понимается организованное 

взаимовыгодное сотрудничество предприятий агросервиса в сфере 

агрохимического обслуживания и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, базирующееся на договорной основе с целью полного и 

своевременного удовлетворения потребностей сельского хозяйства в товарах и 

услугах агрохимического характера и конкурентоспособного 

функционирования агросервисных предприятий в условиях рыночных 

отношений. 

Как показывают исследования, развитие коммерциализации может 

происходить по следующим направлениям: 

– создание на базе сельскохозяйственных организаций 

специализированных подразделений по агрохимическому обслуживанию и 

обмен между ними агрохимическими услугами; 

– развитие интеграционных связей между производителями удобрений и 

средств защиты растений, предприятиями агросервиса в сфере 

агрохимического обслуживания сельского хозяйства и сельскохозяйственными 

организациями; 

– дальнейшее акционирование предприятий агросервиса и создаваемых 

интегрированных структур и сосредоточение контрольного пакета акций у 

сельхозпроизводителей. 

На наш взгляд, в настоящее время не приемлемым из названых выше 

является первое направление, в связи с все еще сложным финансовым 

положением сельских товаропроизводителей. 

Второе направление, предполагает интегрирование и кооперирование в 

сфере агрохимического обслуживания, способное успешно развиваться в 

рамках формируемых рыночных отношений как результат конкурентной 

борьбы на рынке агрохимических услуг. 

Третье направление предполагает рост взаимовыгодности сотрудничества 

районных предприятий агросервиса в сфере агрохимического обслуживания с 

производителями сельскохозяйственной продукции. 

С целью повышения эффективности агрохимического обслуживания 

сельскохозяйственных организаций важное значение имеет изучение опыта 
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фермерской кооперации за рубежом при выполнении агрохимических работ. В 

условиях отсутствия конкуренции между предприятиями агросервиса в сфере 

агрохимического обслуживания интересы сельских производителей могут быть 

представлены путем реального участия их в управлении предприятиями этой 

сферы. Решением этого вопроса может быть передача контрольного пакета 

акций агросервисной организации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Достижению высокого уровня агрохимического обслуживания в 

Республике Беларусь во многом будет способствовать процесс полной 

реструктуризации снабженческо-обслуживающей инфраструктуры в рамках 

регулируемых рыночных отношений. При этом регулирование должно 

осуществляться государством исключительно посредством экономических 

рычагов и инструментов. 

В этой связи необходима конкретизация основных параметров и целевых 

ориентиров рынка агрохимических услуг, который, с одной стороны, должен 

отвечать критериям «встроенности» в общенациональный рынок ресурсов, а с 

другой – соответствовать требованиям функциональности. Нами обобщены и 

систематизированы основные элементы рынка агрохимических ресурсов, 

которые представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Основные системообразующие элементы рынка агрохимических 

услуг 
Основные принципы 

(черты) 

функционирования 

рынка 

Выполняемые 

функции 

Механизмы 

функционирования 

и экономические 

стимулы 

Цели функционирования 

рынка агрохимических 

ресурсов 

Свобода 

экономической 

деятельности 

рыночных агентов 

Информационно-

коммуникативная 

функция 

(реализуется через 

цены) 

Множественность и 

независимость 

субъектов рынка 

Максимизация 

удовлетворенности 

потребителей 

Свободное 

ценообразование 

Координация 

экономических 

связей, решение 

фундаментальных 

вопросов 

экономики 

Множественность и 

независимость 

субъектов рынка 

Обеспечение 

эффективного 

производства организаций  

потребителей 

агрохимических ресурсов 

и услуг 

Экономическая 

ответственность 

участников рынка 

Стимулирование 

экономической 

активности 

Государственная 

политика 

поддержки 

экономической 

ответственности 

Эффективное 

использование 

имеющихся ресурсов 

Примечание – Таблица разработана автором 
 

Исследования показывают, что с целью усиления роли 

сельхозпроизводителей в управлении предприятиями агросервиса районного 

уровня необходимо: 
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– принятие на государственном и местном уровнях соответствующих 

нормативно-правовых актов, стимулирующих сосредоточение контрольного 

пакета акций предприятий агросервиса у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

– создать экономическую и правовую основу для передачи права 

управления контрольным пакетом акций предприятий агросервиса, 

принадлежащих сельскохозяйственным организациям, физическому или 

юридическому лицу, представляющему интересы сельских 

товаропроизводителей. Сам факт принадлежности контрольного пакета акций 

сельхозорганизациям еще не означает, что экономическая политика 

акционерного предприятия агросервиса будет определяться ими, поскольку 

акции хозяйств рассредоточены между ними, производители удалены друг от 

друга, не располагают всей необходимой информацией о рыночной 

инфраструктуре, изменениях в правовом поле и т. д. Поэтому считаем 

целесообразным объединить разрозненные акции сельскохозяйственных 

организаций, передать их в доверительную собственность (траст) трастовой 

компании или одному из акционеров и управлять ими как единым целым с 

целью своевременной и полной защиты интересов товаропроизводителей. 

Таким образом, обобщая изложенное следует подчеркнуть, что в развитых 

странах Европы и Америки сформировались национальные системы 

агрохимического обслуживания сельского хозяйства. Они объединяют фирмы, 

производящие агрохимикаты и минеральные удобрения; частные и 

кооперативные торговые предприятия, обслуживающие сельское хозяйство; 

исследовательские фирмы и организации; государственные органы управления 

в единую товаропроизводящую сеть компании. Благодаря созданию этих 

систем осуществляется комплексное агрохимическое обслуживание фермеров. 

В целом же в сфере агрохимического обслуживания наблюдается тенденция 

сокращения промежуточных звеньев в товаропроводящей сети. 

Характерными тенденциями развития сельского хозяйства в развитых 

странах мира в настоящее время являются контроль со стороны 

государственных органов за применением агрохимикатов с целью 

предотвращения загрязнения получаемой в сельском хозяйстве продукции. 

Исходя из накопленного в развитых странах мира опыта и с учетом 

национальных особенностей, нами предлагается основным направлением 

развития сферы агрохимических услуг в Беларуси считать коммерциализацию, 

предполагающую наличие сформированной рыночной инфраструктуры и 

основных элементов рынка, прежде всего конкуренции при регулировании 

хозяйственных процессов исключительно экономическими методами. На этой 

основе целесообразно полностью реструктуризовать снабженческо-

обслуживающую инфраструктуру. 
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ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

старший викладач Костакова Л.Д. 

Донецький національний університет 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

 

Аналіз економічних публікацій показав відсутність у економістів єдиного 

спільного підходу щодо визначення кризи на підприємстві через 

багатогранність та системну складність явища. Її сутність охоплює різноманітні 

феномени у життєвому циклі підприємства: від незначних перешкод у його 

функціонуванні до його ліквідації. Поширеним є погляд на те, що криза на 

підприємстві – це відхилення фактичного стану від запланованого. Таке 

судження є суб’єктивним, оскільки планові показники залежать від 

професійності управлінців, рівня організації роботи, правильно поставленого 

планування на підприємстві тощо. 

Проведене дослідження дає змогу виділити два підходи до визначення 

сутності поняття «криза»: 

1) криза як негативне явище (представники: О.О. Терещенко, Є.І. Бойко, 

Т.Л. Луцишин, С.Я. Салига, В.О. Василенко, Є. Коротков, К. Херманн, 

А. Поддєрьогін, Ю. Розенталь, Ю.Л. Растопчина, Т. Grenz. 

2) криза як позитивне явище (представники: К. Ру-Дюфор, T. Пошан і 

Е. Морен, Р. Акофф, А. Чернявський, І.О. Щербань, В.В. Козик, 

О. Б. Андрушко, І. Кац. 

Криза як явище, яке призводить до оптимізації системи або до її знищення 

у разі неспроможності адаптуватися до нових умов та розвиватися. У більшості 

розвинених країн кризу також розглядають як нормальне та позитивне явище, 

завдяки якому відбувається природний відбір у конкурентному середовищі. 

Розвиваючи вищенаведені положення та виходячи із того, що у перекладі з 

грецької «crisis» означає «перелом», вважаємо, що криза на підприємстві – це 

переломний момент у процесах, які відбуваються у соціально-економічній 

системі, що призводить до порушення її рівноваги та потребує відповідного 

якісно нового реагування для оновлення системи і запобігання її руйнації. 

Кризу на підприємстві більшість вчених-економістів [1-4] характеризують 

трьома параметрами: джерелами (чинниками) виникнення; видом кризи і 

стадією її розвитку. Інші науковці [5-6] крім виду і фази (стадії) пропонують 

описувати масштаб кризи та її гостроту. 

Вид кризи – це показник, що характеризує вражені кризою сфери та 

напрями діяльності. Більшість економістів [1-3] розрізняють такі види криз як 

стратегічна криза, криза прибутковості та криза ліквідності. 

Іншими авторами пропонується низка підходів до класифікації видів криз 

[4-7]. Найчастіше вони виділяють наступні види криз на підприємстві: 1) з 

позиції стратегічного розвитку: криза росту, стагнація, занепад; 2) з точки зору 
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загрози підприємству: стратегічна криза, криза результатів (прибутковості), 

криза ліквідності, банкрутство; 3) за ступенем виявлення: потенційна, латентна, 

гостра; 4) за джерелами виникнення: обумовлена внутрішніми, зовнішніми 

факторами та внутрішніми і зовнішніми одночасно 5) з позиції стадії життєвого 

циклу: криза зародження, криза зростання (росту), старість (занепад), ліквідації; 

6) за масштабом: локальна і глобальна; 7) за тривалістю: короткострокові, 

середньострокові та довгострокові тощо. 

В табл. 1 представлена інформація класифікації видів криз на 

підприємстві. 

 

Таблиця 1 – Класифікація видів криз на підприємстві 

Науковец

ь 
Класифікаційна ознака Види криз 

1 2 3 

Пушкар О., 

Тридід О., 

Колос А  

За категоріями 
криза підприємства; криза галузі; криза економіки 

загалом 

За етапами життєвого циклу криза росту; стагнація; занепад 

За цілями підприємства 
стратегічна криза; криза результатів; криза 

ліквідності; банкрутство 

За ступенем виявлення потенційна криза; латентна криза; гостра криза 

За агрегованим станом 
криза, породжена екзогенними факторами; криза, 

породжена ендогенними факторами 

За інтенсивністю дій сповільнені; інтенсивні; реактивні 

За причинами кризи криза зародження; криза зростання; старість 

За ступенем наслідків незначні; збиткові; руйнівні 

За масштабом локальні; функціональної сфери; глобальні 

За тривалістю короткострокові; затяжні; циклічні 

Бланк І.  

За джерелами генерації 

фінансова криза, що генерується або внутрішніми 

чинниками, або зовнішніми чинниками, або як 

внутрішніми, так і зовнішніми чинниками 

За масштабом охоплення структурна фінансова криза; системна фінансова криза 

За структурними формами 

фінансова криза, викликана: 

- неоптимальною структурою капіталу; 

- неоптимальною структурою активів; 

- незбалансованістю грошових потоків; 

- неоптимальною структурою інвестицій; 

- неоптимальною структурою інших параметрів 

фінансової діяльності 

За ступенем дії на 

фінансову діяльність 

легка фінансова криза; глибока фінансова криза; 

катастрофічна фінансова криза 

За тривалістю існування короткострокова; середньострокова; довгострокова 

За можливостями 

вирішення 

фінансова криза, що ліквідується на основі: 

- використання лише фінансових механізмів; 

- зовнішньої санації; 

- непереборна фінансова криза 

За наслідками 

фінансова криза, що призвела до відновлення 

фінансової діяльності в колишніх параметрах; 

призвела до оновлення фінансової діяльності на 

новій якісній основі; викликала банкрутство  
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Щербань 

І.О.  

За причинами виникнення об’єктивні; суб’єктивні; природні 

За масштабністю часткові; системні 

За проблематикою зовнішні; внутрішні 

За характером перебігу 

відповідно до ознаки 

явні; приховані; організаційні; економічні; 

технологічні; психологічні 

За рівнем регулювання керовані; некеровані 

За наслідками легкі; глибокі 

Лігоненко 

Л. 

Масштаб прояву загальна; локальна 

Характер виникнення передбачувана (закономірна); несподівана  

Фактор виникнення кризи ендогенна; екзогенна 

Структура відносин у 

соціально-економічній 

системі 

економічна; соціальна; організаційна; психологічна; 

технологічна 

Стадія життєвого циклу, на 

якій виникла криза 

криза росту; стагнація; занепад 

Фаза розвитку 
криза прибутковості; стратегічна криза; криза 

платоспроможності; банкрутство 

Рівень управлінського впливу 

на кризу 

керована; некерована 

Локальна сфера прояву 
криза збуту; виробнича; фінансова; криза 

менеджменту 

Джерело: розроблено автором на основі [1-7] 

 

Таким чином, кризу на підприємстві можна охарактеризувати через 

чинники її виникнення, вид кризи та стадії її розвитку. 

Вид кризи – це показник, що характеризує вражені кризою сфери та 

напрями діяльності. 

В узагальненому вигляді розрізняють такі види криз як стратегічна криза, 

криза прибутковості та криза ліквідності. 
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At the present stage of development of our country, the need to balance the 

territorial disparities in the financial support of different regions of Ukraine becomes 

especially urgent. Therefore, the issues of studying the nature of the tax potential of 

the region, the peculiarities of its formation and development, as well as the 

instruments of effective use, need careful study. In addition, the decentralization of 

the processes of formation of financial resources, carried out in recent years, 

increases the importance of using tax and budget levers in the process of socio-

economic development of administrative and territorial entities. 

Tax potential is closely connected with taxable capacity, which in its turn is a 

dicey and elusive concept and is difficult to define because opinions differ widely at 

different times and in different contexts. Taxable capacity is the amount of tax, which 

could be justly or fairly imposed on a country. Others scientists define tax capacity as 

the maximum level of tax revenue that a country can achieve. Taxable capacity is 

closely linked to the process of economic development and growth. R. Pessino and 

C. Fenochietto define taxable capacity as the maximum level of tax revenue that a 

country can achieve [2]. 

Taxable capacity depends on the ability of the people to pay tax and the ability 

of the government to collect and could be split into two types: Absolute taxable 

capacity and relative taxable capacity. R. W. Bahl defined relative taxable capacity as 

the achievable tax ratio when a country applies to its variant tax bases, a group of 

mean effective rates calculated as net regression coefficient. J. R. Gupta explained 

that absolute taxable capacity is the surplus of production over the minimum volume 

of production per head of the population, keeping the essential standard of living 

unchanged over a number of years. He further stated that relative taxable capacity is 

the extent of tax burden that should be imposed on different persons to finance a 

common expenditure [2]. 

There is the perennial effect of socio-economic factors on the tax capacity such 

as the increasing budget deficits, public outcry over high and many different types of 

taxes, perceived tax unfairness, high levels of tax evasion, high levels of public debt 

and corruption [2]. 

In general, international tax potential assessment methods used in international 

practice are based on indicators of the amount of tax revenue actually collected in the 
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region over a given period, total taxed resources, gross regional product, and average 

per capita income. 

Classification of tax potential assessment methods: 

 based on average per capita income; 

 based on the taxability index; 

 method of aggregate tax resources; 

 method based on regression analysis; 

 the actual method; 

 method of representative tax system; 

 based on the tax potential index; 

 based on macroeconomic indicators [4]. 

The method of calculating the tax potential of the region on the basis of the 

taxability index is actively used in Ukraine. The index itself is a coefficient that 

determines the level of taxability of the administrative-territorial unit compared to the 

similar average in Ukraine per capita [3; 6]. 

This method underlies the distribution of intergovernmental transfers in 

domestic practice during the budget planning process. 

Next, we will evaluate the tax potential of Sumy region using the tax potential 

index based on the gross regional product. Using this indicator will allow you to 

objectively evaluate the real revenue opportunities of the region against the defined 

standard. In general terms, the index of territorial tax potential can be calculated by 

the Formula 1: 

 

RTPI = (GRPpr  / GRPav) x LGTCR                                        (1) 

 

where RTPI - region's tax potential index, 

GRPpr  - the gross regional product of a particular region per capita; 

GRPav - the average gross regional product per region of the country per 

capita; 

LGTCR - Local Government Tax Capacity Ratio [4]. 

 

Accordingly, Local Government Tax Capacity Ratio can be calculated 

by the Formula 2: 

 

LGTCR = PCI / PCIav                                                                                       (2) 

 

where PCI - per capita income of the region; 

PCIav -average per capita income, by region. 

To calculate the tax potential index, it is first necessary to calculate the 

coefficient of tax capacity of local authorities. The baseline data for calculating the 

tax capacity of local authorities for the period 2016-2018 by region were represented 

in the Statistical Yearbook of Ukraine for 2018 [7]. 

The highest per capita income in Ukraine in the 2016-2018 period is Kyiv. 

Among the oblasts, the largest share of revenues per capita is in the Dnipropetrovsk 
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region, as a large part of Ukrainian manufacturing enterprises are concentrated there. 

The second place is occupied by Zaporizhzhya region, followed by Kyiv, Mykolaiv, 

Poltava and Kharkiv (Table 1). Sumy region ranks 7th among 24 oblasts of Ukraine 

in terms of disposable income per capita. 

 

Table 1 - Disposable income of regions, cities of Kyiv and Sevastopol per person 

(UAH) 

Regions 
Years 

2016 2017 2018 

Dnipro 44365,9 57332,5 72883,4 

Zaporizhzhia 43461,6 54261,0 67982,5 

Poltava 37938,4 48663,0 60217,5 

Mykolaiv 34970,5 45355,7 55543,9 

Sumy 36084,4 45852,3 55934,4 

Kharkiv 38196,6 48370,4 60117,7 

the city of Kyiv 92253,6 118207,6 141173,8 

 … … … 

Ukraine 37079,9 47269,7 57908,6 

Source: made by author [7] 

 

The highest indicator of the tax capacity of local authorities among the oblasts 

of Ukraine (results after calculation on the basis of data of the State Statistics Service 

of Ukraine [8]) was set in 2017 in Kyiv, and it tended to decrease from 2,50 in 2017 

to 2,44 in 2018. In second place was Dnipropetrovsk region. The tax capacity of local 

governments in the oblast tended to increase from 1,2 in 2016 to 1,26 in 2018. Sumy 

region is on the 8th place among the oblasts of Kyiv and Sevastopol. The coefficient 

of tax capacity of local authorities in the Sumy region for 3 years remains at 0,97. 

The conducted researches have shown, that at the level of economically 

developed regions of the country for the period 2016-2018 years there is an increase 

of the coefficient of tax opportunities at its decrease in economically backward 

regions. 

Thus, determining the coefficient of tax capacity of local authorities allows to 

calculate the tax potential index of regions of Ukraine. The initial data for the 

calculation of the territory tax potential index are given in Table 2. 

On the basis of the above data, the index of tax potential of the region and the 

coefficient of tax capacity of local authorities were calculated. The results are shown 

in Table 3. 

If we consider the situation as a whole in Ukraine, according to the above 

calculations, Sumy region has an average index of the territory's tax potential (in 

terms of regional budgets) in 2017 – 10,31 and one of the highest indices in 2016 – 

17,71. Generally, the leader of the tax potential index in Ukraine is Kyiv. 

It should be noted that in Ukraine there are three levels of tax potential – high, 

medium and low. Kyiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Mykolayiv, Lugansk and 

Kharkiv regions have a high level of potential. Donetsk, Ternopil, Transcarpathian 

and Chernivtsi regions have the lowest tax potential index. 
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Table 2 – Initial data for the calculation of the tax capability and tax potential index, 

UAH million 

Regions 
PCI PCIav 

Regions 
PCI PCIav 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Crimea … … … … Odessa 50159 62701 4238,50 6271,00 

Vinnytsia 46615 58384 4672,5 5884,5 Poltava 81145 106248 7377,50 12551,5 

Volyn 34310 49987 1961,5 7838,5 Rivne 33958 42038 1804,00 4040,00 

Dnipro 75396 97137 4749,5 10870,5 Sumy 41741 51419 2285,50 4839,00 

Donetsk 32318 39411 2727 3546,5 Ternopil 29247 38593 2142,00 4673,00 

Zhytomyr 38520 49737 3911 5608,5 Kharkiv 57150 69489 5667,00 6169,50 

Transcarpathian 25727 34202 1369 4237,5 Kherson 36585 45532 3169,50 4473,50 

Zaporizhzhia 59729 75306 4560 7788,5 Khmelnytsky 37881 49916 3110,50 6017,50 

Ivano-

Frankivsk 

37220 49312 2025 6046 Cherkasy 48025 59697 3633,00 5836,00 

Kyiv 74216 90027 7053,5 7905,5 Chernivtsi 23365 31509 1513,50 4072,00 

Kirovohrad  47469 55183 4056,5 3857 Chernihiv 41726 55198 3265,00 6736,00 

Lugansk 14251 13883 1736,5 -184 the city of 

Kyiv 

191736 238622 17916,00 23443,00 

Lviv 45319 58221 3990,5 6451 the city of 

Sevastopol 

… … … … 

Mykolaiv 50091 60549 4295 5229 Ukraine 55899,0 70233 1 1 

Source: calculated by the author on the basis of data of the State Statistics Service of Ukraine [8] 

 

Table 3 - Local Government Tax Capacity Ratio and Region's tax potential index 

 Regions  PCI / PCIav LGTCR RTPI 

1 2 3 4 5 6 7 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Crimea … … … … … … 

Vinnytsia 9,976458 9,9216586 0,94 0,96 9,38 9,52 

Volyn 17,491716 6,377113 0,81 0,81 14,17 5,17 

Dnipro 15,874513 8,9358355 1,2 1,21 19,05 10,81 

Donetsk 11,851118 11,112646 0,56 0,53 6,64 5,89 

Zhytomyr 9,8491434 8,8681466 0,89 0,9 8,77 7,98 

Transcarpathian 18,792549 8,0712684 0,72 0,72 13,53 5,81 

Zaporizhzhia 13,098465 9,6688708 1,17 1,15 15,33 11,12 

Ivano-Frankivsk 18,380247 8,1561363 0,86 0,86 15,81 7,01 

Kyiv 10,521869 11,387895 1,08 1,07 11,36 12,19 

Kirovohrad  11,70196 14,307234 0,88 0,89 10,30 12,73 

Lugansk 8,2067377 -75,451087 0,37 0,35 3,04 -26,41 

Lviv 11,356722 9,0251124 0,95 0,95 10,79 8,57 

Mykolaiv 11,662631 11,579461 0,94 0,96 10,96 11,12 

Odessa 11,834139 9,9985648 1,06 1,06 12,54 10,60 

Poltava 10,998983 8,4649643 1,02 1,03 11,22 8,72 

Rivne 18,823725 10,405446 0,84 0,85 15,81 8,84 

Sumy 18,2634 10,625956 0,97 0,97 17,72 10,31 

Ternopil 13,654062 8,2587203 0,76 0,77 10,38 6,36 

Kharkiv 10,084701 11,263311 1,03 1,02 10,39 11,49 

Kherson 11,54283 10,17816 0,89 0,88 10,27 8,96 

Khmelnytsky 12,178428 8,2951392 0,93 0,92 11,33 7,63 

Cherkasy 13,219103 10,229095 0,87 0,89 11,50 9,10 
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End table 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Chernivtsi 15,437727 7,7379666 0,76 0,77 11,73 5,96 

Chernihiv 12,779786 8,1944774 0,9 0,9 11,50 7,38 

the city of Kyiv 10,701942 10,178817 2,49 2,5 26,65 25,45 

the city of 

Sevastopol 

… … … … … … 

Ukraine     1 1    

Source: calculated by the author 

 

Tax potential is an integral part of the region's financial potential. Tax potential 

should be understood as the maximum amount of potential resource of the territory 

that can be mobilized and effectively used to increase budget revenues that will be 

directed to the socio-economic development of the region. 

Analyzing the tax potential calculated on the basis of the taxability index, it is 

concluded that the taxability of the Sumy city is quite high. A tax potential index was 

also calculated based on gross regional product. Based on the results of the 

calculations, it was concluded that Sumy region has an average index of the territory's 

tax potential (in terms of regional budgets) in 2017 – 10,31 and one of the highest 

indices in 2016 – 17,71. 

Systematization of regions according to the level of the tax potential index will 

help to increase the financial autonomy of local authorities, more rational distribution 

of centralized financial assistance to local authorities. The practical use of the 

Territorial Tax Potential Index can serve as an information base for reducing the 

disproportionate socio-economic development of the country's regions, creating an 

effective system for assessing the real revenue opportunities and needs of local 

governments. Also, it should be noted that tax planning plays a special role in the tax 

process, since tax potential is a mechanism for planning and forecasting tax revenues. 
 

References: 

1. Assessment of budget budget transparency in Sumy (2018). Retrieved April 25, 2020, from 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/7103-2018-rik.html. 

2. John Kwaku Amo (2019) An Estimation of the Taxable Capacity, Tax Effort and Tax 

Burden of an Emerging Economy: Evidence from Ghana - International Journal of Economics and 

Financial Issues, Issue 9(3), PP. 12-21. 

3. Mironova, L.O. and Moiseenko, O.V. (2013). Financial potential of the region: theoretical 

aspect, Scientific bulletin DDFA, Vol. 2, PP. 141-149. 

4. Mishchenko D.A. (2017) Tax potential as the main component of budget opportunities in 

the region. Online Magazine ‘Effective Economics’ №12. Retrieved April 25, 2020, from 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5924. 

5. Open budget (2020) Retrieved April 25, 2020, from https://openbudget.gov.ua/local-

budget/18100000000/local-in. 

6. Piskova, Zh.V. (2016). Formation of the system of indicators of fiscal efficiency of taxes: 

theory and practice. Scientific bulletin of Mukachevo State University, Issue 2, pp. 174-180. 

7. The State Statistics Service of Ukraine (2018). Statistical yearbook of Ukraine for 2018 

year. Retrieved April 25, 2020, from 

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/7103-2018-rik.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5924
https://openbudget.gov.ua/local-budget/18100000000/local-in
https://openbudget.gov.ua/local-budget/18100000000/local-in
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf


308 
 

8. The State Statistics Service of Ukraine (2020). Retrieved April 25, 2020, from 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ТОРГОВЫЙ АСПЕКТ 

 

Лагутько С.А. 

старший преподаватель Ястреб Т.А. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

 

 

Развитие технологической инфраструктуры и использование больших баз 

данных вызвали масштабную цифровую трансформацию нашего общества. 

Цифровая трансформация – изменение формы бизнеса в условиях цифровой 

реальности на основе данных. Цифровая трансформация, прежде всего, 

означает новые бизнес-процессы, организационные структуры, положения, 

регламенты, новую ответственность за данные, новые ролевые модели. 

Ключевой процесс цифровой трансформации – стратегическое управление 

данными [5]. 

Если предыдущий этап цифровизации характеризовался расширением 

доступа в интернет для миллионов потребителей, то новый этап отличает 

интеграция широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и систем в 

киберфизическую систему. Все эти явления принципиальным образом меняют 

устройство глобальной экономической системы – возможности потребителей, 

структуру отраслей, роль государств. Благодаря взаимодействию и обмену 

данными, возникает возможность более эффективного использования ресурсов, 

совместного пользования инфраструктурой, образовывается так называемая 

«экономика совместного потребления». 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее время 

мировая экономика находится в стадии трансформации в цифровую экономику. 

В данной связи представляется целесообразным проанализировать достигнутые 

на данном этапе результаты, выявить изменения в мировой торговле в 

современных условиях цифровой трансформации мировой экономики и 

определить перспективы дальнейшего развития в данной сфере. 

Информационной основой работы явились международные соглашения, 

официальные и нормативные правовые документы, учебная, научная 

литература и статьи в периодических изданиях отечественных и зарубежных 

авторов, в частности, А.Н. Спартака, Р. Бухта, Р. Хикса, В.П. Куприяновского, 

Д.Е. Намиота, С.А. Синягова, Интернет-ресурсы. 

В международной практике до настоящего времени не сложилось 

общепризнанное определение цифровой экономики. Все трактовки данного 

термина включают в себя общее понятие: цифровая экономика осуществляется 

с помощью сети Интернет и различных узлов. Следует подчеркнуть, что 

представители частного сообщества, государственные и международные 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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органы трактуют это понятие по-разному. Представители бизнеса делают 

акцент на осуществление в первую очередь торговых операций с помощью 

современных информационно-коммуникационных технологий (что, 

безусловно, повысит уровень рентабельности и дохода организации), а 

правительство делает акцент на развитие конкурентоспособности предприятий, 

повышение уровня обслуживания клиентов, привлечение инвестиций и 

инноваций, а также создание новых рабочих мест [1]. 

Проанализировав все доступные определения термина «цифровая 

экономика», мы считаем, что более конкретное представление о данном 

термине дает следующее определение: цифровая экономика – это всемирная 

сеть экономической деятельности, коммерческих операций и 

профессиональных взаимодействий, которые поддерживаются информационно-

коммуникационными технологиями. То есть это экономика, основанная на 

цифровых технологиях. Отметим, что цифровая экономика отражает переход от 

третьей промышленной революции к четвертой промышленной революции. 

Третья промышленная революция, иногда называемая цифровой революцией, 

относится к изменениям, произошедшим в конце XX века с переходом от 

аналоговых электронных и механических устройств к цифровым технологиям. 

Четвертая промышленная революция базируется на цифровой революции. 

Цифровой революции присущи следующие основные черты: 

сосредоточивание экономической деятельности на платформах «цифровой» 

экономики, персонифицированные сервисные модели, непосредственное 

взаимодействие производителей и потребителей, распространение экономики 

совместного пользования, значительная роль вклада индивидуальных 

участников. Главным преимуществом цифровой экономики считаем возросшую 

производительность труда и минимизацию издержек. При этом самым 

существенным недостатком является небезопасность хранения данных в сети. 

Основой для современных трансформаций в мировой экономике и 

международной торговле стали развитие и совершенствование 

информационных технологий, насыщение национальных хозяйств товарами и 

услугами ИКТ, а также повсеместное распространение мобильной связи и 

Интернета, которые являются ключевыми инфраструктурными составляющими 

постиндустриального общества. 

Характерная черта цифровой экономики – многократное увеличение 

потоков данных в глобализированной виртуальной среде. При этом 

перспективы цифровой глобализации в растущей степени определяются 

развивающимися странами. В 2015 г. 70% всех пользователей Интернета в мире 

были сосредоточены в развивающихся государствах и странах с переходной 

экономикой, в том числе 705 млн в Китае, 333 млн в Индии, 120 млн в 

Бразилии, 104 млн в России, 87 млн в Нигерии, 72 млн в Мексике (для 

сравнения: в США – 242 млн, в Японии – 118 млн, в Германии – 72 млн, в 

Великобритании – 59 млн) [3]. 

Несмотря на это, настоящий этап развития мировой экономики 

сопровождается существенным ростом нового типа неравенства – цифрового. 
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Такое неравенство в настоящее время является одним из вызовов, с которым 

сталкивается цифровая экономика. Цифровое неравенство между развитыми и 

развивающими странами даже с развитием повсеместного использования 

информационно-коммуникативных технологий остается значительным. В 

частности, это касается доступа к широкополосным услугам и платформам 

электронной торговли, а также качества инфраструктуры и правового 

регулирования. 

В условиях цифровой трансформации экономики происходят 

значительные изменения в торговле: изменяется структура и конфигурация 

международного обмена, происходят изменения в мировой конкуренции, 

появляются новые форматы и возможности для работы. По расчетам экспертов 

ВТО, широкое применение цифровых технологий в период с 2016 г. по 2030 г. 

может привести к повышению среднегодовых темпов роста международной 

торговли на 1,8-2,0 процентных пункта. 

Считаем, что международная электронная торговля имеет следующие  

преимущества: 

 система электронной торговли позволяет оформлять заказы и исполнять в 

рамках осуществления внешней торговли, что существенно экономит время, 

позволяя использовать его для более качественного и полноценного 

обслуживания покупателей, независимо от сегмента; 

 количественно состав операций не меняется после внедрения систем 

электронной торговли, однако упрощается процедура за счет использования 

электронного документооборота; 

 обслуживание заказчика происходит намного быстрее, так как обработка 

каждого заказа ускоряется. 

При рассмотрении основных проблем внешнеторгового регулирования в 

процессе цифровизации мировой экономики было выявлено, что недостаточная 

открытость доступа к онлайн-данным является основным очевидным барьером 

для развития технологии больших данных. Как и в традиционной торговле, 

трансграничные ограничения в цифровой торговле могут быть тарифными и 

нетарифными. В данной связи, представляется актуальным внесение 

регуляторных изменений в правила, установленные в рамках международной 

торговой системы [2]. 

Стратегии успеха должны основываться на анализе основных тенденций 

развития цифровой экономики, розничной торговли, опыте компаний, 

являющихся лидерами отрасли, и выборе эффективных инструментов развития 

бизнеса на этой основе. В то же время происходят изменения в стиле 

управления торговыми предприятиями, мышлении, стимулировании 

инноваций, а внедрение цифровых бизнес-моделей и технологий обеспечивает 

улучшение взаимодействия между клиентами, поставщиками, партнерами и 

сотрудниками организации. 

Мировое сообщество широко обсуждает риски и издержки, связанные с 

цифровой революцией. Угроза происходящих технологических изменений 

состоит в том, что технологический прогресс очень не равномерен среди 
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различных стран. Наблюдается усиление странового неравенства в области 

цифровизации экономики. На сегодняшний день не все компании и страны 

готовы к цифровой трансформации. Объясняется это, прежде всего, тем, что у 

национальных предприятий меньше ресурсов для осуществления НИОКР и 

внедрения их результатов в производство, чем у многонациональных 

корпораций. 

Обсуждение происходящих изменений, их возможных эффектов на 

характер и содержание экономических связей между государствами очень 

важно для любой страны. Необходимо понимать, в чем и насколько планы 

компании соответствуют наметившимся объективным изменениям, а где эти 

планы слабо коррелируются с процессами, порожденными цифровой 

революцией. 

Таким образом, цифровизация коренным образом меняет экономику и ее 

отдельные сферы, а также общество в целом. Данный процесс стимулирует 

предпринимательские инновации, производительность труда и региональный 

экономический рост. Процесс цифровизации также отражается на качественной 

составляющей рынка труда (появление новых и исчезновение тех профессий, 

которые заменены роботами и компьютерами, и предъявляет новые требования 

к образованию и подготовке кадров). Цифровизация мировой экономики имеет 

существенное влияние на внешнеторговые отношения между странами. В 

данной связи, представляется актуальным внесение соответствующих 

регуляторных изменений в правила, установленные в рамках международной 

торговой системы. 
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Чтобы добиться равных прав и возможностей в экономической, 

политической, социальной, культурной сферах жизни для всех государств вне 

зависимости от вероисповедания, традиций, способа мышления, мир не мог 

обойтись без структур, деятельность которых была бы направлена на 

регулирование и контроль международных отношений, создание платформы 

для успешного взаимовыгодного сотрудничества, которое способствовало бы 

процветанию всех стран без исключения и повышению их благосостояния и 

уровня жизни. 

Прежде всего стоит рассмотреть понятие экономическая безопасность. Она 

представляет собой одну их основных составляющих национальной 

безопасности. Так, Л.И. Абалкин, понимает этот термин как «совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, 

ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

совершенствованию» [1]. В свою очередь А.Н. Ляшенко, А.А. Мелихов, 

Р.С. Папехин, СФ. Покропивный, В.К. Сенчагов выделяю в понятии 

«экономической безопасности» два уровня: макроуровень и уровень отдельного 

предприятия. Российские исследователи А.И. Архипов и Р.А. Белоусов под 

экономической безопасностью понимают способность экономики обеспечивать 

эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и 

международном уровнях [2]. В публикации International Labour Organization 

«Economic Security for a Better World» авторы утверждают, что экономическая 

нестабильность – это риск и неопределённость, которые ведёт за собой массу 

социальных проблем: развитие алкоголизма, стрессов, наркомании, болезней 

психического характера. Несмотря на то, что экономическая безопасность 

понимается как массовое явление, отсутствие или вред экономической 

безопасности ведёт к проблемам локального характера, направленных на 

индивидов [3]. 

Для решения проблем международного уровня общество нуждалось в 

создании объединений, регулирующих действия, направленные на улучшение 

состояния экономической безопасности. Для оценки роли международных 

организаций в обеспечении экономической рассмотрим деятельность Комиссии 

ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ), которая была создана в 

1966 году в целях содействия развитию международной торговли. Задачами 

ЮНИСТРАЛ являются ликвидация нищеты; обеспечение качественного 

образования и гендерного равенства; содействие экономическому росту, 
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который также даёт доступ к достойной работе с достойной оплатой труда, что 

приводит к повышению уровня жизни; создание стойкой инфраструктуры, 

содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям; 

сокращение неравенства внутри стран и между ними; содействие 

формированию справедливого общества; укрепление партнёрских отношений 

между странами. 

Для осуществления перечисленных целей ЮНИСТРАЛ предпринимает 

ряд действий различного характера. В первую очередь организация оказывает 

всеохватное финансирование проектов, направленных на улучшение области 

инфраструктуры. Документы ЮНСИТРАЛ по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемым из частных источников, которые получили 

широкое признание как всеобъемлющий свод международных правовых 

стандартов в этой области, могут способствовать созданию правовой среды, 

привлекательной для инвесторов для развития инфраструктуры. Положения 

этих документов предусматривают меры по возмещению расходов, что имеет 

решающее значение для менее развитых стран. Средства для финансирования 

проектов, направленных на различные улучшения в сферах, влияющих на 

экономическую безопасность, в ЮНИСТРАЛ поступают из фондов, 

государственных бюджетов, благотворительных организаций, что способствует 

международной кооперации и сплочённости в налаживании системы 

международной торговли. 

Таким образом, экономическая безопасность представляет собой сложную 

структуру, которая включает в себя различные аспекты. Важными элементами 

экономической безопасности является меры, регулирующие  процессы, 

влияющие на экономику государства и его взаимодействие с другими странами. 

С целью недопущения дискриминации менее развитых стран и сокращения 

разрыва между доходами государств в процессе их обогащения создаются 

международные организации, деятельность которых направлена на защиту 

интересов всех стран. 
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Фінансова безпека складає собою однією з найважливіших складових 

економічної безпеки. Фінансова безпека держави представляє собою діяльність 

держави, яка спрямована на встановлення та збереження рівня фінансової 

незалежності, але в сучасності в епоху глобалізації абсолютна фінансова 

незалежність неможлива. Адже на Україні відбивається процеси фінансової 

глобалізації, що призводить до зростання рівня інтеграції та консолідації 

фінансових ринків. 

Аналіз наукової літератури показує, що проблема сучасної фінансової 

безпеки є предметом численних наукових досліджень, які відображають різні її 

аспекти. Висвітлення теоретичних основ фінансової безпеки займаються 

О. І. Барановський [1], О. Василик [2], Ю. Вашай [3] та інші. Проте на 

сьогодення немає точного визначення терміну «фінансова безпека». 
О. Барановський стверджував, що фінансова безпека є однією з 

важливішою складовою економічної безпеки, яка ґрунтується на незалежності, 

ефективності і конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери України. 

Але цей підхід не включає в себе такі складові, як бюджетна та боргова і 

акцентує увагу на фінансово-кредитний сектор. 

О. Василик трактує визначення фінансової безпеки, як надійна захищеність 

фінансової системи від внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 29.10.2013 р. № 1277 «фінансова безпека – це стан фінансової 

системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для 

стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її 

стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для 

збереження цілісності та єдності фінансової системи країни» [4]. 
На рис. 1 можна розглянути декілька етапів для здійснення оцінки 

фінансової безпеки України. 

Показники стану фінансової безпеки визначаються індикаторами, які є 

взаємопов’язані і виражають рівень загрози, який попереджує суб’єктів ринку 

про можливі загрози, які пов’язані зі зміною ситуації на макрорівні, або 

прийняттям управлінських рішень у фінансовій політиці. У яких є граничні 

значення при порушення яких є загроза економіці країни. Їх поділяють на 

стимулятори, дестимулятори та змішаного впливу. 

В економічній та фінансовій сфері є важлива проблема, щодо зростання 

загроз безпеки держави, яка заважає для вдосконалення фінансової безпеки. 

В табл. 1 представлено дестимулятори, які являються першими 
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показниками стану боргової безпеки в системі фінансової безпеки України за 

2010-2018рр. [5]. 

 

Розрахунок інтегрального індексу стану фінансової безпеки 

 

Врахування тимчасових впливових чинників на рівень фінансової безпеки 

 

Визначення вагомих коефіцієнтів для індикаторів стану фінансової 

безпеки 

 

Нормування індикаторів стану фінансової безпеки 

 

Визначення характеристичних (оптимальних, критичних) значень 

індикаторів 

 

Формування множини індикаторів стану фінансової безпеки України 

Рисунок 1 – Етапи здійснення оцінки фінансової безпеки України [4] 

 

Таблиця 1 – Стан боргової безпеки за 2010-2018рр., % [5] 

Індикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відношення державного 

боргу і гарантованого 

країною боргу до ВВП 

39,9 36,3 36,6 40,2 70,3 79,4 93 71,8 60,9 

Відношення валового 

зовнішнього боргу до ВВП 
83,9 77,3 76,5 78,1 95,8 131 122 103,9 87,7 

Середньозважена дохідність 

облігацій внутрішньої 

державної позики на 

первинному ринку 

10,4 9,2 12,9 13,1 13,4 13,1 9,2 10,5 17,8 

 

В таблиці представлено індикатори стану боргової безпеки в системі 

фінансової безпеки України, які представляють собою де стимуляторами, тому 

зі збільшенням їх значень призводить до зниження боргової безпеки України. 

Перші два індикатора най розповсюджуванні показники боргової стійкості 

України, де показується боргові зобов’язання по відношенню до ВВП. 
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Критичним значення для першого індикатора є 60, а для другого – 70, тому 

можна зробити висновок, що після 2014 року обидва індикатори мають стан 

критичний. 

Для третього показника критичний стан 11%, адже перевищення його 

призводить до збільшення вартості обслуговування державник боргів. Так 

можна побачити, що критичні значення спостерігаються в 2013-2015рр. та 

2018р., що спричиняє додаткове навантаження на державний бюджет. 

Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України запропонував 

Ю. Вашай його заходи спрямовані на припинення окремих тіньових схем і 

обмеження тіньової економіки, поліпшення валютної та грошово-кредитної 

політики, зміцнення безпеки страхового та фондового ринків. 

Аналізуючи стан фінансової безпеки України можна запропонувати такі 

заходи: 

- зменшити відкритість економіки України за допомогою збільшення 

внутрішнього ринку; 

- зміцнити національну валюту, зменшити «доларизацію»; 

- розробити стратегію для профіциту бюджету України; 

- стимулювати вітчизняних виробників за допомогою зменшення 

податкового тиску; 

- розробити та впровадити виважену грошово-кредитну політику; 

- зробити сприятливі умови для повернення своїх капіталів; 

- погасити довгострокові запозичення. 

Отже, для оцінювання ефективності державної політики розглядають стан 

фінансової безпеки. В Україні наразі потрібно підвищувати рівень за 

допомогою запропонованих низки заходів. 

 
Список використаних джерел 

1. Барановський О.І. Фінансова безпека: Монографія. К. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

2004. 759 с. 

2. Heidera F. & Ljungqvist A. (2015). As certain as debt and taxes: Estimating the tax 

sensitivity of leverage from state tax changes. As certain as debt and taxes: Estimating the tax 

sensitivity of leverage from state tax changes, 118(3), 684-712. 

3. Вашай Ю.В. Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному 

етапі. Галицький економічний вісник. 2012. №6(39). С.137-144. 

4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. 2013. Режим доступу: http://document.ua/pro-

zatverdzhennjametodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html 

5. Дахнова О.Є. Оцінка стану боргової безпеки України [Електронний ресурс] 

http://market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/95.pdf 

 

 

 

 

 

http://document.ua/pro-zatverdzhennjametodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html
http://document.ua/pro-zatverdzhennjametodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html
http://market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/95.pdf


317 
 

ОГЛЯД ІНДИКАТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ 

 

к. е. н. Леонтович С.П. 

ORCID 0000-0002-0393-1869 

Національний університет оборони України ім. І. Черняховського  

м. Київ, Україна 

 

 

На сьогодні дослідниками у рамках інституційного поля визначено, що 

забезпечення національної безпеки є складним компромісом при реалізації 

низки проблем, зокрема політичних, економічних, соціальних, воєнних, 

екологічних тощо. Вирішення цих проблем «потребує не тільки відповідних 

ресурсів і кількісних характеристик імовірних загроз, а й визначення граничних 

значень їх існування» [6]. Саме з цією метою формується наукова база, що 

визначаючи фактори існування цих загроз, розробляє відповідні методи й 

методики оцінок – економічні індикатори національної безпеки. 

Політико-економічні та інституційні фактори роблять Україну вразливою 

до фіскальних криз, високої інфляції, порушення валютної стабільності через 

експортну структура економіки, що призводить до значних коливань 

надходжень валюти та доходів бюджету залежно від світової кон'юнктури. До 

цього додаються заснована на попередньому досвіді недовіра до стабільності 

національної валюти, банківської системи та її регулятора і висока 

ризикованість кредитування, пов'язана, у свою чергу, із слабким і нерівним 

захистом прав власності [4]. 

Проте, найбільшу небезпеку для економіки України становлять гібридні 

загрози, насамперед збройна агресія Росії, метою якої є не встановлення 

контролю над певною територією, а дестабілізація держави, інформаційний 

підривний вплив на суспільство, які стають об’єктами агресії, послаблення 

здатності забезпечувати національні інтереси. 

Окремою і безпрецедентною системою загроз національній безпеці є 

оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемія коронавірусу, 

яка через призупинення економіки породжує обвал ВВП, порушує грошово-

кредитний баланс, штовхає країну до девальвації, породжує глибоку соціальну 

напруженість і оцінити яку поки що неможливо навіть теоретично. Наразі, 

ситуація дедалі загострюється, аж до загрози обвалу національної економіки 

через: курсові ризики, значний відтік капіталу з України, скорочення 

виробництва, дефіцит державного бюджету (на 15-20% за прогнозами на 1 

квартал 2020 р.), зниження експорту (втрата валютних надходжень від 6 млрд 

дол.), падіння аграрного, промислового, транспортного секторів через обвал 

нафтових ринків, а також відсутність позитивної роботи з Міжнародним 

валютним фондом. 

За дослідженнями ІСД [7], проблеми співвідношення глобалізації та 

гібридної агресії ускладняються тим, що встановлення факту агресії в 
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невійськових сферах суспільного життя, насамперед в економічній, стикається з 

рядом проблем, пов’язаних з їх ідентифікацією і «практично завжди існує 

можливість замаскувати інструменти впливу гібридної агресії в економічній 

сфері ідеєю захисту національних економічних інтересів, економічною 

доцільністю та потребою ведення конкурентної боротьби». Також, на думку 

дослідників В. Волошина [2], гібридні загрози зміщують акценти ведення 

міждержавної конкурентної боротьби на світовій арені в площину застосування 

силових, політичних, торговельно-економічних, інформаційних, екологічних 

тощо засобів тиску і впливу. 

Процес оцінки національної безпеки на перше місце ставить завдання 

визначення загроз. Існуюча нормативно-правова база національної безпеки, що 

регламентує стратегічні напрями розвитку України, насамперед закони та укази 

«Про національну безпеку України», «Про оборону України», «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики», «Про концепцію розвитку сектору безпеки 

і оборони України», «Про стратегію національної безпеки України» та інші, 

серед видів загроз виділяє: збройну агресію Росії проти України; високу 

енергоємність економіки та критичну залежність від імпорту енергоресурсів; 

загальну кризу економіки як наслідок світової економічної кризи, втрату 

частини економічного суверенітету; зниження рівня доходів населення і 

зростання соціальної напруги. 

Одночасно з цими загрозами загострюється боротьба за лідерство у світі, 

посилюється гонка озброєнь, знижується роль правових механізмів, що 

забезпечують міжнародну безпеку. Попри те, що у нормативному полі не 

враховано усі реальні і потенційні загрози, чинні нормативні документи не 

містять тлумачень, паспортів, порогових значень та методики визначення і 

застосування індикаторів національної безпеки і відповідно протоколів 

реагування на загрози. Враховуючи наукові й аналітичні дослідження, окремі 

види загроз національній безпеці та їх прояв згруповані у табл. 1. 

Встановлено, що ціллю гібридних загроз є непрямий «вплив на цільового 

суб’єкта для отримання тотального контролю над ним з метою подальшої 

маніпуляції та використання в цілях задоволення власних економічних й 

соціальних інтересів» [2]. Як бачимо, суть гібридних загроз зводиться до 

економічних факторів. Цю ідею позиціонує також Я. Базилюк [1], а саме, що 

при плануванні комплексних відповідей на агресію слід враховувати чинники 

економічної безпеки, зазначаючи, що дослідження гібридних загроз без 

врахування економічних чинників, інтересів і важелів впливу є неповним, а у 

випадку розроблення заходів військового стримування – небезпечним. 

Поряд з цим, на сьогодні діє тільки Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» № 1277 від 29.10.2013 р., 

що визначає перелік індикаторів стану економічної безпеки України, їхні 

порогові значення, а також алгоритм розрахунку інтегрального індексу 

економічної безпеки. Проте він має інформаційний, рекомендаційний, 

роз'яснювальний характер та не є обов'язковими для оцінки стану економіки і 
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вироблення адекватних протидій загрозам. Розрахунок інтегральних індексів 

здійснюється на основі оцінки 130 окремих індикаторів, визначених зі 

статистичних даних. 

 

Таблиця 1 – Прояв гібридних загроз національній безпеці України 

Загрози Проявлення загроз  

Неефективна 

політика 

фрагментарність реформ, їх соціальна не результативність, а іноді і 

безвідповідальність 

Громадянська 

площина 

напруга на фоні релігійних, культурно-історичних, соціокультурних та 

географічних особливостей та розбіжностей в інтерпретації подій в 

країні за останні роки 

Інформаційне 

протистояння 

між  різними фінансово-політичними групами впливу та їх медійними 

холдингами, дискредитація інформаційного простору України та 

державних інституцій 

Політичне 

протистояння 

між різними групами впливу за перерозподіл ресурсів та захоплення 

влади 

Бойові дії на сході України (затягування збройного конфлікту в окремих районах 

Донецької та Луганської областей) 

Торговельне 

протистояння 

низька конкурентоспроможність українських товарів на європейських та 

світових ринках 

Економічне 

протистояння 

між різними фінансово-політичними кланами за сфери економіки країни, 

втручання третіх країн у цей процес 

Силове 

протистояння 

поява неконтрольованих воєнізованих угруповань у ряді “мирних 

регіонів”, які конкурують з державними силовими структурами 

Бюрократичне 

протистояння 

у системі виконавчої влади і органах місцевого самоврядування за 

політичними, корпоративними, регіональними, родинними ознаками  

Екологічна негативний вплив різних чинників на екологічний стан в Україні, 

відсутність зваженої політики держави   

Енергетична тиск на Україну, її економічний і політичний курси енергетичними 

важелями  

Джерело: Складено автором за даними [3; 4; 6; 7] 

 

За цими Рекомендаціями показники розраховувались на кожен квартал, але 

з другої половини 2018 року у відкритому доступі не оприлюднюються. За 

приведеними даними на сайті Мінекономрозвитку, інтегральний показник 

безпеки з 2010 року по 2018 рік зберігає стабільність, 47 та 49 відсотків 

відповідно, отримав навіть розвиток у сферах енергетики (з 35 до 54) та 

виробництва (з 50 до 60), тоді як насправді держава несе неймовірно високі 

втрати, що проявляються на рівні макропоказників, фінансової сфери, 

національного суверенітету, цілісності території, росту корупції, тінізації 

економіки, зниження доходів та купівельної спроможності населення, 

зростаючої соціальної напруженості. 

Ситуація не залишена без уваги дослідників, так Ю. Касперович [5] 

запропонована методика розрахунку інтегрального індексу фіскальної безпеки 

в умовах гібридної війни, яка включає чотири групи субіндексів: макро-, 
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фіскальні, воєнні та пенсійні показники. Вибір індикаторів та їх показників, на 

думку автора зумовлений необхідністю їх державної соціальної підтримки за 

рахунок коштів бюджетів всіх рівнів. Є певні напрацювання у ІСД [7], інших 

дослідників [1; 2; 5; 6], але ситуація вимагає перманентного контролю і дієвого 

реагування з боку урядових інституцій. 

Враховуючи таку ситуацію, необхідно систематизувати сучасні гібридні 

загрози національній економіці, що потребують диверсифікованого пакета 

засобів адекватного реагування та боротьби з ними у вигляді групи індикаторів 

та сфери їх контролю і застосування за напрямами: індикатори сектору безпеки 

і оборони; соціальні; інформаційно-комунікаційні; економічні; міжнародного 

співробітництва та ін. 

Розробка методики збору та налізу показників і формування на їх основі 

індикаторів національної безпеки в умовах гібридних загроз дасть можливість: 

сконцентруватися на забезпеченні винятково національних інтересів України; 

здійснювати моніторинг національної політики, здійснювати планування 

виходячи з стратегічних інтересів України; розширити перспективи для 

налагодження міжнародних економічних відносин; забезпечити безпеку та 

територіальну цілісність України тощо. 

З врахуванням вітчизняного та закордонного досвіду, для подолання 

гібридних загроз необхідно постійне удосконалення механізмів гарантування 

національної безпеки України. На сьогодні, розширення переліку та визначення 

граничних значень індикаторів національної безпеки в умовах гібридних загроз 

мають стати важливим інструментом аналізу, прогнозування та стратегічного 

планування, які в свою чергу дозволять досягнути економічної та соціальної 

стабільності та створювати умови досягнення політичного курсу євроінтеграції 

України. 

Індикатори національної безпеки України та їх значення мають бути 

встановлені на законодавчому рівні, відповідати певним критеріям: 

формуватися з найбільш важливих і взаємопов’язаних параметрів національної 

безпеки, відповідати стратегічним цілям держави на політичному, безпековому, 

економічному і соціальних рівнях, визначатися відповідно до найбільших 

загроз і викликів і піддаватися моніторингу. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Максимович Д.Д. 

к. е. н. Дмитренко А.І. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

 

 

Сучасні умови функціонування підприємницької діяльності 

характеризуються наявністю ряду зовнішніх і внутрішніх загроз економічного і 

фінансового характеру. Підвищення фінансової стійкості та незалежності 

сприяє формуванню і реалізації фінансової політики підприємств. Незважаючи 

на актуальність і важливість дослідження даного питання, в науковій літературі 

не існує єдиного методичного підходу до оцінювання фінансової стійкості 

підприємства. Виникає потреба в узагальненні методів оцінки фінансової 

стійкості, що дозволить визначити переваги та недоліки пропонованих 

методичних підходів. Мета статті передбачає проведення огляду і порівняльної 

характеристики методик до оцінювання фінансової стійкості підприємства, 

необхідної для подальшого вдосконалення методичного забезпечення 

діагностики фінансової стійкості. 

Забезпечення фінансової стійкості є одним з найважливіших завдань у 

господарській діяльності будь-якого підприємства, що вимагає на практиці 

просунутих навичок і високої кваліфікації, застосування різних методик і 

методів її оцінювання та діагностики. В даний час для ідентифікації рівня 

фінансової стійкості підприємства використовують дві групи методів, а саме: 

кількісні та якісні методики. Кожна з груп, у свою чергу, використовує 

конкретні методи. 

До якісних методів відносять «дерево рішень», графічний метод, метод 

експертних оцінок, методи порівняння. До найбільш часто застосовуваних 

кількісних методів належать: аналіз абсолютних показників, агрегатний метод, 

коефіцієнтний метод, бальний метод, балансовий метод, інтегральний метод, 

факторний метод, матричний метод, економіко-математичні методи. 

Головною перевагою якісних методів є можливість виділяти й розглядати 

одночасно групу варіантів розвитку подій. Але у даних методів існує і ряд 

недоліків: недостатньо розвинені методи визначення альтернативних варіантів, 

складнощі у виборі альтернативи, з урахуванням інтересів суб'єктів, що 

відповідають за вибір. 
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При використанні кількісних методів визначення рівня фінансової 

стійкості організації, як правило, використовується практичний підхід. Він 

передбачає визначення найбільш раціональних рішень за допомогою обробки 

великої кількості репрезентативної інформації. 

Головні переваги кількісних методів при оцінюванні рівня фінансової 

стійкості підприємств полягають у високому ступені формалізації процесу їх 

застосування та об'єктивності при прийнятті рішень. Найбільш істотний 

недолік даних методів – необхідність наявності широкої інформаційної бази 

(репрезентативної вибірки даних). 

У ситуаціях особливої складності досліджуваної проблеми та відсутності 

інформації для її фінансового або математичного оцінювання використовують 

метод експертних оцінок, які поділяються на два види: індивідуальний і 

груповий. У практиці найчастіше найбільш застосовується метод групової 

експертної оцінки. Перевагою даного методу є те, що існує можливість 

різнобічно проаналізувати проблему. А основний недолік – проблематичність 

формування єдиної групової думки за індивідуальними судженнями експертів-

аналітиків при нестачі інформаційних даних, а також можливість чинення 

тиску авторитетом всередині групи. 

Інші якісні методи систематизовані в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Якісні методи оцінки фінансової стійкості підприємства 

Назва Переваги Недоліки 

Метод 

експертних 

оцінок 

Різносторонній 

аналіз проблеми 

Складність отримання необхідної інформації; 

проблема з формуванням єдиної групової думки; 

можливість тиску та використання авторитету 

Метод попарних 

порівнянь 
Простота реалізації Складність отримання необхідної інформації 

Дерево рішень 

Систематизація 

визначених варіантів 

рішень 

Можливість того що не всі варіанти будуть 

внесені; 

оцінка ймовірності настання події суб’єктивна 

Графічний метод 
Простота, наочність 

та виразність 

Спрощене використання призводить до 

небезпечного зменшення поля аналізу; 

оманлива точність оцінки характеристик, яка тягне 

за собою групу 

Джерело: Складено на основі [2; 5-7] 

 

Серед кількісних методів оцінки фінансової стійкості найчастіше 

використовується метод аналізу за допомогою абсолютних показників. Він 

дозволяє провести ідентифікації ступеня забезпеченості запасів і витрат 

джерелами їх формування. Так, в практиці підприємств основним показником 

оцінки фінансової стійкості є такий аналітичний показник, як величина 

надлишку або нестачі вільних фінансових ресурсів для формування запасів, що 

розраховується як різниця загальної величини джерел коштів і величини 

сформованих запасів, необхідних для продовження діяльності даного 

економічного суб'єкта. Основна перевага методу абсолютних показників – 
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інформативність, що досягається за допомогою широкого охоплення 

різноманітних аспектів діяльності організації. 

За допомогою методів інтегральної оцінки можна визначити фінансову 

стійкість шляхом розрахунку одного узагальненого показника із сукупності 

використовуваних. Як правило, у разі застосування даного методу фінансова 

стійкість розраховується як агрегована сукупність показників. Ключова 

особливість методу полягає в його найбільшій прийнятності при здійсненні 

дистанційного аналізу, який не вимагає високого ступеня деталізації даних. 

Перевагою даного методу є: можливість здійснення порівняльного аналізу 

фінансової стійкості великої репрезентативної вибірки (великої сукупності 

підприємств), відносно незначна складність обчислень, що дозволяє отримати 

одну (кількісну) характеристику фінансового стану підприємства. 

Ключовим його недоліком є важкість правильного розподілу ваг для 

коефіцієнтів, що розраховуються. 

Інші кількісні методи систематизовані в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Кількісні методи оцінки фінансової стійкості підприємства 

Назва Переваги Недоліки 

Агрегатний 

метод 

Інформативність, що досягається за 

допомогою широкого охоплення 

різноманітних аспектів діяльності 

організації 

Ігнорування динаміки так як 

розрахунки проводяться або на 

початок або на кінець періоду 

Коефіцієнтний 

метод 

Простота розрахунків і 

універсальність методу 

Недостатній рівень достовірності 

нормативних коефіцієнтів 

Трудомісткість застосування 

Бальний метод 
Додавання коефіцієнтів ліквідності до 

складу бальної оцінки 

Визначення класу фінансової 

стійкості 

Балансовий 

метод 

Легкість, зрозумілість та простота 

використання 

Незначна інформативність 

Вузька направленість методу 

Інтегральний 

метод 

Можливість здійснення великої 

репрезентативної вибірки 

Відносно незначна складність 

обчислень 

Важкість правильного розподілу 

ваг коефіцієнтів, що 

розраховуються 

Факторний 

метод 

Базується на чітко визначеній 

інформаційній базі  

Обмеженість використання 

результатів аналізу 

Матричний 

метод 

Різноплановість оцінки та 

універсальність методу 

Неможливість чіткого визначення 

ступеню фінансової стійкості 

Економіко-

математичні 

методи  

Здатність виявити залежність між 

аналізованими елементами в 

кількісному вираженні 

Складність підбору достовірної 

репрезентативної вибірки 

Джерело: Складено на основі [1; 3; 4; 8] 

 

Отже, при проведенні систематизації різноманітних підходів до оцінки 

фінансової стійкості було визначено наступне. У вітчизняній економічній науці 

не існує досі єдиної системи, що характеризує фінансову стійкість підприємств, 

і єдиної методології до інтерпретації нормативних значень. 
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У більшості використовуваних вітчизняних й закордонних методик 

відзначаються певні відмінності (розрахунки показників, що містяться у 

фінансовій звітності, сформованій за МСФЗ, мають деякі відмінності від 

української фінансової звітності згідно ПСБО). 

Наявність безлічі синонімів в оцінці фінансової стійкості вносить істотну 

плутанину на практиці, водночас показники платоспроможності та ліквідності 

часто сприймаються як синоніми. При оцінюванні фінансової стійкості 

підприємства необхідно враховувати не тільки кількісні критерії оцінки, а і 

якісні. Це, на наш погляд, впливає на якість визначення фінансової стійкості 

підприємства. 

Для оцінювання фінансової стійкості підприємства використовують ряд 

методик, кожна з них має переваги та недоліки. У зв'язку з цим необхідно 

розробляти комплексний підхід, що дозволяє нейтралізувати недоліки кожного 

окремого методу. Комплексний підхід, на нашу думку, полягає в розробці 

єдиної методології, що дозволяє поєднувати кількісні й якісні показники та 

індикатори оцінки, комбінуючи наявні для аналізу методи, а також враховує 

особливості фінансової (бухгалтерської) звітності. 

Отже, узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, що в сучасних умовах 

оцінка фінансової стійкості підприємств є найважливішим напрямком оцінки 

фінансового стану і фінансового менеджменту та ключовим завданням, що 

виникає в процесі аналізу і діагностики. А вибір методів, критеріїв, показників 

та алгоритмів оцінювання є до теперішнього часу актуальною науковою 

проблемою. 

 
Список використаних джерел 

1. Белялов Т.Е., Олійник А.В. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. №12. С. 22-26. 

2. Дехтяр Н.А., Дейнека О.В., Черніговець К.В. Оцінка фінансової стійкості 

підприємства із застосуванням методів економіко-математичного моделювання. Вісник ОНУ 

імені І.І. Мечникова. 2016. №1. С. 195-199. 

3. Ковальчук Н.О., Руснак Т.В. Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як 

передумова їх стабільного функціонування. Глобальні та національні проблеми економіки. 

2016. №11. С. 368-371. 

4. Касич А.О., Костенко М.І. Сучасні методичні підходи до аналізу фінансової 

стійкості підприємства. Фінансовий простір. 2017. №4. С. 33-38. 

5. Выборова Е.Н. Диагностика финансовой устойчивости рынков хозяйствования. 

Аудитор. 2016. № 12. С. 37-39. 

6. Groppelli A., Groppelli E., Nikbakh Aє Finance. 4th ed. N.Y. Barron’s Educational Series, 

2000. 596 p. 

7. Horvath P. Controlling. 10 Aufl, überarb. München. Vahlen, 2006. S. 543-546. 

8. Reichmann Th. Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten. 8 Aufl., überarb. 

und erw. München. Vahlen. 2011. 814 s. 

 

 

 



325 
 

IMPACT DES RECETTES FISCALES ET DOUANIERES SUR LE BUDGET 

NATIONAL: CAS DU NIGER 

 

Lama Joachim, MC Directeur de recherche  

Mahamadou Harouna  

Université Général Lansana CONTE de Sonfonia  

Conakry, Guinée 

 

 

Depuis deux décennies, la majeure partie des Etats du continent africain 

s’orientent vers des reformes de leurs économies et notamment du secteur fiscal,  qui 

constitue un des éléments majeurs du développement d’un pays en terme 

d’attractivité, de compétitivité et d’incitation à la création d’entreprise et à 

l’investissement. 

Pays pauvre très endetté, le Niger est confronté à une situation économique et 

financière très critique qui le maintient dans une position de précarité permanente. 

Placé sous ajustement structurel depuis 1982 suite à la chute de son principal produit 

d’exportation (l’uranium) et d’un endettement massif, il peine à sortir de la spirale 

d’un déficit budgétaire devenu chronique et structurel. 

La situation économique déjà précaire est davantage fragilisée par des cycles de 

sécheresse qui secouent d’une décennie à une autre ce pays sahélien, exposant une 

grande partie de sa population à une insécurité alimentaire permanente. 

Toutefois, le redressement de cette situation étant devenu impératif, des 

reformes tant économiques que financières sont absolument nécessaires sur fond de 

changement de mentalité dans la conduite des affaires afin de permettre à ce pays de 

se hisser au rang des nations qui prospèrent. A cet égard, l’un des préalables est avant 

tout de compter sur ses propres forces en exploitant et en mettant en valeur toutes les 

ressources potentielles de richesse et en se dotant d’un mécanisme approprié de 

gestion démocratique et transparente de la chose publique. L’autre stratégie 

consisterait à accroitre les recettes fiscales jusque-là très faiblement mobilisées 

comme en témoigne le taux de pression fiscale qui tourne autour de 5,9% en 1994; 

9,1% en 2000; 11,4 % en 2004; 16,7 % en 201 et 17% en 2013 pour une norme 

communautaire de 20% (UEMOA, 2011). 

A ce titre, XAVIER DARCOS(2004) affirme que la fiscalité reste et demeure 

l’instrument qui doit permettre aux Etats de renforcer leur indépendance vis-à-vis de 

l’aide extérieure et de se réapproprier pleinement les politiques  de développement. 

Malgré tous ces efforts déployés, le constat est de nos jours amer car il n’y’a pas 

toujours une meilleure amélioration des recettes fiscales consacrées aux dépenses 

publiques. La preuve en est que la plupart de grands travaux (infrastructures 

routières, construction d’écoles et des hôpitaux, réaménagement des villes) entrepris 

dans ces dernières décennies sont financés par des prêts ou des dons extérieurs. Alors 

se pose la question de savoir quel impact les recettes publiques ont-elles sur le 

financement du budget de l’Etat? 



326 
 

La présente étude se fixe comme objectif principal d’évaluer et d’analyser 

l’impact des recettes fiscales et douanières sur le budget national du Niger. Plus 

spécifiquement, il s’agit de: 

 Démontrer que les recettes fiscales et douanières sont insuffisantes pour 

financer le budget de l’Etat; 

 Evaluer et analyser l’impact des recettes fiscales et douanières sur le budget 

de l’Etat. 

La théorie économique justifie les prélèvements de l’Etat par trois des fonctions 

régaliennes qu’il doit assumer: la fonction d’allocation (financement des services 

collectifs), la fonction de redistribution (la sécurité ou la justice et la stabilité sociale) 

et enfin la fonction de stabilisation (l’emploi, la stabilité des prix et la croissance 

économique). 

Ainsi, GBaka (1978) citant Adam Smith écrit que: puisque tout individu 

s’efforce autant qu’il est capable d’employer son capital dans l’intérêt de l’industrie 

nationale et de diriger ainsi cette industrie de telle sorte que son produit soit le plus 

grand possible ,tout individu travaille nécessairement ,à rendre le revenu de la société 

aussi grand qu’il peut…, en agissant ainsi, il n’a d’autre but que son propre gain et, 

est en ceci comme dans beaucoup d’autres cas,conduit par une main invisible, à 

réaliser une fin qui n’était nullement dans les intentions. 

Selon Bassolet (1993) citant Shirazi et al. (1991), les réformes fiscales doivent 

avoir comme objectif fondamental un élargissement de la base imposable et la 

réduction des taux pour augmenter le rendement de l’impôt et obtenir une justice 

fiscale, c’est-à-dire avoir une répartition du poids fiscal selon la capacité de 

contribution de chaque citoyen. L’augmentation des recettes fiscales peut provenir 

simultanément d’un élargissement de la base imposable ou des transformations de la 

structure fiscale engendrée par le gouvernement. 

Les données de la présente étude proviennent de la Direction Générale du 

Budget (DGB), de la Direction Générale de Impôts (DGI), de la Direction Générale 

des Douanes (GDG) et de la Direction des Archives Nationales (DAN) /Secrétariat 

General du Gouvernement. 

Le modèle économétrique de base choisi dans cette étude est un modèle à 

correction d’erreur vectoriel écrit sous la forme suivante: 

 

D (ln BG)t = ʎ0+ʎ1D (ln RF)t+ʎ2D (ln RD)t+ʎ3D (ln GB)t-1+ʎ4 (ln RF)t-1+ 

ʎ5(ln RD)t -1+Ut 

 

Les variables BG, RD et RF désignent respectivement le budget de l’Etat, les 

recettes douanières et les recettes fiscales. Les coefficients ʎ1,𝑒𝑡  ʎ2  caractérisent la 

dynamique de court terme, tandis que les coefficients ʎ4 𝑒𝑡 ʎ5 permettent de dériver 

le comportement d’équilibre de long terme du budget. Le coefficient ʎ3 est le 

coefficient de correction d’erreur (force de rappelle), Ut  le terme d’erreur et ln le 

logarithme népérien. 

Au terme de ce travail nous devons nous rendre à l'évidence que les défis 

auxquels le Niger fait face dans le cadre de la mobilisation des ressources financières 
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internes pour financer son développement sont importants. Pour y arriver, les 

équations à résoudre sont de plus en plus complexes, car il s'agit principalement de 

mener des actions hardies de lutte contre la pauvreté en faveur des populations 

considérées comme les plus pauvres de la planète avec des ressources censées 

pourtant provenir de ces dernières. 
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Наявність кризових явищ фінансової безпеки регіону, з однієї сторони, 

зумовлена неефективним антикризовим регіональним менеджментом, з іншої – 

нівелюванням впливу дестабілізуючої дії різних чинників на регіональний 

розвиток. Регіональне управління фінансовою безпекою вимагає оцінки рівня їх 

безпеки з метою своєчасного державного втручання в розвиток тих регіонів, які 

знаходяться в стані небезпеки, або ж така небезпека існує. 

Проблеми питання фінансової безпеки, як головної складової економічної 

безпеки знайшли своє відображення в наукових працях наступних учених: 

О. Барановського, О. Василика, О. Власюка, В. Геєць, М. Єрмошенко, 

І. Цимбалюк та інших [1]. 

Метою дослідження є аналіз фінансової безпеки Донецької області. 

У кожній державі існують свої політичні та соціально економічні 

особливості, в зв'язку з чим вихід за межі критичних показників фінансової 

безпеки в одних країнах є можливим і прийнятним, а в інших країнах 

неприпустимим і небезпечним. Це говорить про те, що критичні показники 

фінансової безпеки є настільки умовними, що їх потрібно з обережністю 

застосовувати в кожній окремій державі. 

Так, в Україні державі існує своя методика збору інформації для 

визначення допустимого рівня значень економічної безпеки та фінансової 

безпеки як її складової. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України [2], висвітлюють методику, при використанні 

котрої кількісно оцінюється становище фінансової безпеки України та, 

відповідно, економічної безпеки як її пріоритетної складової. Методика 
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встановлює перелік показників, їхні критичні, небезпечні, незадовільні, 

задовільні і оптимальні значення, та механізм розрахунку інтегрального індексу 

економічної безпеки. 

Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека 

регіону, котра представляє собою індикатор стану фінансового розвитку 

регіону, що характеризується рівнем стабільності державних фінансів, 

веденням підприємницької діяльності, інвестиційним кліматом, рівнем життя 

населення, розвитком банківського сектору [3]. 

На жаль, на рівні регіону не розроблено загальноприйняту методику 

оцінювання фінансовою безпекою регіону. Різні вчені пропонують свої 

складові фінансової безпеки регіону. Так інколи фінансову безпеку регіону 

оцінюють за допомогою таких індикаторів виокремлюють бюджетну, 

інвестиційну та грошово-кредитну. В окремих працях акцентується увага на 

борговій, податковій, фондовій та страховій безпеці регіону. 

На нашу думку, з позиції регіонального розвитку варто розглядати саме ті 

складові, які безпосередньо створюють базис і дають можливість кількісної і 

якісної оцінки їх фінансово-економічного розвитку та задоволення потреб та 

фінансової захищеності усіх суб’єктів регіону. З цієї позиції вважаємо за 

доцільне розглядати на рівні регіону саме такі індикатори фінансової безпеки: 

індикаторів-стимуляторів та індикаторів-дестумиляторів. 

За методикою, наведеною у роботі Т.Г. Сухорукової [4], до стимуляторів 

відносяться наступні показники: 

- валовий регіональний продукт, 

- валова додана вартість, доходи бюджетів (без трансфертів), 

-  видатки бюджетів (з урахуванням трансфертів), 

-  сума фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) 

бюджетів та до державних цільових фондів, обіг цінних паперів. 

До показників-дестимуляторів віднесено 3 показники: 

- дебіторська заборгованість, 

- кредиторська заборгованість, 

- витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). 

Визначення середнього значення фінансової безпеки регіону за складовою: 

 

                                                     РБ =  
∑ ПС+ПД

𝑛
  ,                                          (1) 

 

де n – кількість індикаторів оцінки; 

ПС – показник - стимулятор; 

ДС – показник - дестимулятор. 

 

Нормування показників стимуляторів та дестимуляторів можна визначати 

відношення фактичних показників до планового показника – показник-

стимулятор. Та для показника дестимулятора це буде відношення планового 

значення до фактичного значення показника. 

Оптимальне значення показників повинно прагнути до рівня 1. 
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За наведеною методикою на основі даних статистичної інформації був 

розраховано наступний рівень фінансової безпеки Донецької області (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка рівня фінансової безпеки Донецької області. 

Рік 2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Рівень фінансової 

безпеки  
1,047 1,221 1,348 0,581 0,429 0,577 0,530 0,567 

 

Поточний стан рівня фінансово-економічної безпеки Донецької області 

можна визначити критичним. 

Так, за пропонованою методикою значення коефіцієнту, який дорівнює 1 або 

наближений до 1, свідчить про середній рівень фінансової безпеки. Відхилення 

коливається в межах від 1,5-3,0 %. Все що нижче характеризую стан фінансової 

безпеки як критичний [4]. 

Стрімке падіння рівня фінансово безпеки регіону відбулося за рахунок того, 

що основні виробничі потужності регіону сконцентровані на непідконтрольної 

Уряду території, а так як валовий регіональний продукт є основою складової 

фінансової безпеки регіону, то скорочення обсягів валового регіонального 

продукту нівелюється іншими показниками фінансової безпеки регіону. 
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Понятие «безопасность» заимствовано из теории международных 

отношений и относится только к системам, в которых функционируют 

субъекты принятия политических решений, что делает комплексными 

рассуждения об экономической «безопасности» отраслей, предприятий, 

общества, личности и т.п. Понятие «безопасность» применяется также ко всем 

отраслям и сферам экономики, переживающим кризис. 

Экономическая безопасность страны рассматривается как: условие 

реализации правительством намеченных целей в области экономической 

политики; условие устойчивости экономического развития; экономическое 

измерение проблемы международной безопасности страны; проблема 

конкурентоспособности; проблема доступа к рынкам сырья и сбыта; условие 

нелегальных видов экономической деятельности (уклонение от налогов, 

контрабанда наркотиков, отмывание криминальных денег, захват чужого 

бизнеса) [3]. 

Обеспечение финансово-экономической безопасности четко проявляется в 

функциях государства. Уровень финансово-экономической безопасности 

зависит от гармоничного сочетания интересов государства, регионов и их 

жителей, а своевременное выявление и обеспечение полного спектра 

региональных интересов гарантирует высокий уровень и укрепление 

финансовой безопасности региона. 

Общество располагает внегосударственными механизмами обеспечения 

экономической безопасности для поддержания нормальных общественных 

отношений, установленных нормативно-правовыми актами, обычаями и 

традициями, обеспечивающими достаточный уровень личной безопасности 

своих членов и самого общества в целом. 

Суть экономических интересов региона раскрывается через категории 

восприятия регионального развития. С точки зрения государства, региональное 

развитие – это рост количества и качества ресурсов и потребительских благ, 

которыми регион обеспечивает экономику страны, а с точки зрения самого 

региона – «это рост объема производства и потребления материальных и 

нематериальных благ, увеличение количества населения и дохода на душу 

населения, улучшение социально-психологического климата, экологической 

ситуации» [2]. 

С целью обеспечения эффективности воспроизводственного процесса в 

каждом регионе и страны в целом, необходимо придерживаться стратегии 

обеспечения условий для финансовой безопасности, которая играет очень 

важную роль в воспроизводстве национальной безопасности страны. 

Реализация организационных мер и механизмов защиты экономических 

интересов региона зависит прежде всего от уровня его экономического 

развития, развития сферы производства материальных и нематериальных благ, 

производственной и социальной инфраструктуры. Особую роль в обеспечении 

финансовой безопасности региона играет соотношение уровней развития 

экономики в целом и инфраструктуры в частности. Для адекватной оценки 

уровня финансовой безопасности нужно постоянно отслеживать влияние 
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различных факторов, поскольку их действия являются разноплановыми и в 

зависимости от ситуации, они могут препятствовать или способствовать 

обеспечению безопасности. Если же реагирования на их действие будет 

несвоевременное, это может вызвать изменение их состояния, а впоследствии 

перерасти в угрозу безопасности. 

Отметим, что ввиду недостаточной разработанности методики 

определения уровня региональной экономической безопасности, в частности 

финансовой, особенно актуальной в настоящее время является разработка и 

практическое использование методов статистического анализа, которые 

должны стать действующим инструментом определения существующих 

проблем развития исследуемых регионов и использоваться при выработке мер 

бюджетной, денежно-кредитной, инвестиционной и других видов политики. 

Экономическая безопасность страны – это неотъемлемый элемент 

национальной безопасности, включающая в себя ряд аспектов: 

производственная безопасность, внешнеэкономическая, финансовая, 

социальная, продовольственная, информационная, энергетическая и некоторые 

другие. Все эти аспекты экономической безопасности находятся между собой в 

различной степени взаимосвязи и взаимозависимости. Финансовая 

безопасность находится в особом положении. Практически нет ни одного 

аспекта экономической безопасности страны, который бы непосредственно не 

зависел от уровня ее финансовой безопасности. В то же время уровень самой 

финансовой безопасности в значительной мере зависит от уровня других 

аспектов экономической безопасности [1]. На рис. 1 представим основные 

категории безопасности государства, которые неразрывно связанные с 

финансовой безопасностью и экономической безопасностью, что способствует 

достижению национальной безопасности на должном уровне. 

Таким образом, значимым фактором укрепления финансовой безопасности 

национального пространства и региона выступает повышение качества 

экономического пространства в целом за счет выравнивания условий развития 

экономики и уровня жизни населения регионов, использование слаженных 

механизмов, стратегических программ развития. Учет и управление финансово-

экономическими характеристиками для наибольшей эффективности 

целесообразно осуществлять органам, ответственным за пространственное 

развитие территориальных систем на различных уровнях управления: на уровне 

муниципалитетов, регионов, макрорегионов. 
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Рисунок 1 – Основные категории понятия «государственная безопасность» 

[4, c. 368] 
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Экономическая безопасность является гарантией независимости страны, 

условием ее стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. 

Таможенное регулирование выступает одним из методов обеспечения 

экономической безопасности. Эффективные меры таможенно-тарифного 

регулирования могут стимулировать экономический рост и изменения в 
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структуре экспорта и импорта, могут способствовать привлечению 

иностранных инвестиций в страну и стимулировать позитивные структурные 

сдвиги в отечественной экономике. Однако, стоит отметить, что это 

регулирование может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на экономику страны. Это зависит от применяемых методов и 

комбинаций применяемых инструментов. Например, в 90-х годах ХХ века, 

когда была проведена либерализация внешней торговли, она привела к упадку 

объемов производств народного хозяйства, зависимости страны от импорта. 

Поэтому важно исследовать механизмы, правила, нормы таможенно-тарифного 

регулирования, вовремя выявлять недоработки, чтобы повышать 

эффективность работы этой системы. 

Первостепенными задачами таможенных органов являются пополнение 

республиканского бюджета и создание условий для ускорения и упрощения 

перемещения товаров через таможенную границу. 

В табл. 1 представлены основные показатели внешнеторговой 

деятельности Республики Беларусь за период 2015-2018 гг. по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь. Исходя из 

анализа этих данных, можно отметить, что за последние 4 года, стоимость 

экспорта не превышала затраты по импорту, сложилось отрицательное сальдо 

внешнеторгового баланса [1]. 

 

Таблица 1 – Основные показатели внешнеторговой деятельности Республики 

Беларусь, млн. долл. США 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Экспорт товаров и услуг со странами ЕАЭС 11 006,7 11 382,6 13 647,9 13 927,8 

Импорт товаров и услуг со странами ЕАЭС 17 204,2 15 376,9 19 711,0 22 754,8 

Сальдо - 6 197,5 -3 994,3 -6 063,1 -8 827,0 

 

Объемы экспортных поставок Республики Беларусь во взаимной торговле 

с государствами – членами Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС, 

Союз) представим в табл. 2 [1]. 

Исходя из данных табл. 2, можно сделать вывод о том, что на данный 

момент Россия является основным торговым партнером для Беларуси. 

Рассмотрим товарную структуру взаимной торговли государств – членов 

ЕАЭС на рис 1. 

Как видно из рисунка, в товарной структуре взаимной торговли государств 

– членов ЕАЭС Республика Беларусь осуществляет в основном поставки 

минеральных продуктов – 21,5%, продукции химической промышленности – 

19,3%, машин, оборудования и транспортных средств, которые занимают 17,6% 

объема взаимной торговли, продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – 16,6% [1]. 

 



334 
 

Таблица 2 – Объемы экспортных поставок Республики Беларусь с 

государствами – членами ЕАЭС 

Показатели млн. долл. США В % к январю 2018г. Удельный вес, % 

Республика Беларусь: 2038,7 99,5 

24,7 

100 

Армения 6,5 141,3 0,3 

Казахстан 91,1 99,0 4,5 

Кыргызстан 27,9 170,5 1,4 

Россия 1913,2 98,8 93,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Товарная структура взаимной торговли государств-членов ЕАЭС 

 

За анализируемый период во внешней торговле Республики Беларусь 

можно выделить следующие тенденции: 

-наблюдаются колебания темпов роста объемов внешнеторгового оборота 

товарами и услугами и превышение темпов роста импорта над экспортом; 

-наблюдается отрицательное сальдо внешнеторгового оборота, что 

свидетельствует о дисбалансе внешнеторговых операций; 

-экспорт является значимым для экономики Республики Беларусь ввиду ее 

открытости, что свидетельствует о высокой зависимости экономики в целом от 

мирового рынка. 

Что касается общих факторов формирования таможенно-тарифной 

политики, то в настоящее время таможенно-тарифная политика ЕАЭС 

реализуется Евразийской экономической комиссией. Договором о ЕАЭС от 29 

мая 2014 года на таможенной территории Союза предусмотрено применение 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС, который устанавливает единые ставки 

ввозных таможенных пошлин, функционирование внутреннего рынка, единое 
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таможенное регулирование и осуществление свободного перемещения товаров 

между территориями государств-членов без применения таможенного 

декларирования и государственного контроля [2]. 

В целях содействия социально-экономическому развитию государств-

членов ЕАЭС, привлечения инвестиций, создания и развития производств, 

развития транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов 

создаются и функционируют свободные экономические зоны и свободные 

склады. Также в ЕЭАС применяется единая система тарифных преференций в 

отношении товаров, происходящих из развивающихся и (или) наименее 

развитых стран [2]. 

В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза нашли 

отражение новые подходы, которые окажут значительное влияние на развитие 

таможенного администрирования. Среди них: возможность подачи таможенной 

декларации без представления таможенному органу документов, на основании 

которых она заполнена, в случаях, когда такие документы могут быть получены 

из информационных систем выдавших их государственных органов, и 

сокращение сроков принятия решения о регистрации либо отказе в регистрации 

таможенной декларации с двух часов до одного часа [3]. 

Однако, в таможенной сфере существуют некоторые недоработки и 

проблемы, затрудняющие экономическое развитие государства. Например, с 

одной стороны, наличие единого корректирующего органа на уровне 

Евразийской комиссии положительно влияет на поставленные цели 

таможенной политики, но с другой стороны, срок принятия эти решений весьма 

продолжителен и достигает нескольких месяцев, а значит, за год вносится 

недостаточное количество изменений. 

Также одной из недоработок является существенный «разрыв» в ставках 

таможенных пошлин на одну товарную позицию. Поэтому есть возможность 

классифицировать товар как аналогичный, но с более низкой таможенной 

ставкой. 

Экономический уровень развития страны обратно пропорционален уровню 

таможенного обложения. Чем выше уровень экономики страны, тем ниже 

ставки пошлин. Это объясняется тем, что страны с более устойчивой и развитой 

экономикой имеют достаточно конкурентоспособную продукцию и нет 

необходимости, за редкими исключениями, защищать внутренний рынок от 

аналогичной иностранной продукции путем повышенных таможенных пошлин. 

Применение единого таможенного тарифа ЕАЭС на таможенной территории 

Союза, который устанавливает единые ставки ввозных таможенных пошлин, 

функционирование внутреннего рынка, единое таможенное регулирование и 

осуществление свободного перемещения товаров между территориями 

государств-членов без применения таможенного декларирования и 

государственного контроля поддерживают отечественных 

товаропроизводителей и противодействует угрозе экономической 

безопасности, стимулирует прогрессивные изменения в структуре производства 

и экспорта [2]. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

к. е. н., доцент Новосьолова О.С. 

Херсонський національний технічний університет 

м. Херсон, Україна 

 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України важливого значення 

набуває необхідність розбудови ефективно організованого фінансового ринку, 

що спроможний забезпечити потреби економіки в інвестиційних ресурсах 

шляхом акумуляції тимчасово вільних фінансових коштів. Стійкість та 

надійність фінансового ринку визначають рівень його конкурентоздатності. 

Аналіз динаміки індексу глобальної конкурентоспроможності України за 

2014-2018 роки показав, що усі рейтингові позиції основних складових є досить 

низькими, окрім розміру ринку, що є потенційною можливістю для розвитку 

інших компонент (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Динаміка Індексу глобальної конкурентоспроможності України за 

основними складовими за 2014-2019 роки* 

Показник 

2014-2015 

роки із 144 

країн 

2015-2016 

із 140 країн 

2016-2017 

роки із 138 

країн 

2017-2018 

роки із 140 

країн 

2018-2019 

роки із 141 

країни 

Розвиток фінансового 

ринку  
107 121 130 117 136 

Технологічна 

готовність  
85 86 85 81 78 

Розмір ринку  38 45 48 47 47 

Відповідність бізнесу 

сучасним вимогам  
99 91 98 90 85 

Інновації  81 54 52 58 60 

*Примітка. Складено автором за даними джерел [1] 

 

Аналіз динаміки Індексу глобальної конкурентоспроможності України за 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/
http://www.eaeunion.org/#info
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складовими розвитку фінансового ринку за 2014-2019 роки вказує на те, що 

останні місця в рейтингу Україна посідає щодо стійкості банків та рівня 

непрацюючих кредитів (139-е місце). Рівень фінансування малого та середнього 

бізнесу, капіталізації фінансового ринку та регулятивний капітал банків також 

на досить низькому рівні (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Динаміка Індексу глобальної конкурентоспроможності України за 

складовими розвитку фінансового ринку за 2014-2019 роки* 

Складові розвитку фінансового 

ринку за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності 

України 

2014-2015 

роки із 

144 країн 

2015-2016 

із 140 

країн 

2016-2017 

роки із 138 

країн 

2017-2018 

роки із 140 

країн 

2018-2019 

роки із 

141 

країни 

Внутрішній кредит приватному 

сектору 

- - - 56 76 

Фінансування малого та 

середнього бізнесу 

- - - 118 112 

Наявність венчурного капіталу 97 102 123 92 80 

Рівень капіталізації ринку  - - - 77 112 

Страхові премії - - - 76 78 

Стійкість банків  138 140 138 135 131 

Рівень непрацюючих кредитів - - - 136 139 

Рівень регулятивного капіталу 

банків  

- - - 84 120 

*Примітка. Складено автором за даними джерел [1] 

 

І хоча у 2014-2019 роках було вжито радикальні заходи щодо очищення 

банківської системи від проблемних установ, розвиток цього сектору 

залишається незадовільним. Активну участь у розробці нової стратегії розвитку 

фінансової системи приймали представники Національного банку України, 

комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради 

України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Президента, 

громадських організацій та експертної спільноти, проте відновлення фінансової 

рівноваги так і не було досягнуто. 

Таким чином, подальший розвиток вітчизняного фінансового ринку має 

передбачати введення обов’язкового накопичувального пенсійного страхування 

як важливого джерела інвестиційних ресурсів, дотримання принципів 

прозорості діяльності та надійності фінансових посередників, забезпечення 

реального захисту прав кредитора і інвестора, формування позитивного іміджу 

фінансових установ та відновлення довіри населення. Ці заходи дозволять 

збільшити капіталізацію фінансового ринку, підвищать ефективність 

перерозподільчих процесів на ньому, сприятимуть підвищенню його 

конкурентоздатності та зростанню загального рівня фінансової безпеки країни. 

 
Список використаних джерел 

1. Global Competitiveness Report 2014-2019. URL: https://www.weforum.org/reports. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

к. э. н., доцент, зам. декана Павловская С.В. 

к. э. н., доцент Лисица Е.С. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

г. Минск, Беларусь 

 

 

Пандемия коронавируса COVID-19 резко изменила формат жизни всей 

планеты, замедлила рост мирового производства и мировой торговли. 

Практически во всех странах ожидают кризис в здравоохранении, а также в 

других наиболее уязвимых сферах, например, в отраслях туризма или 

транспорта. Страны, в которых не накоплена «подушка безопасности», или не 

имеющих возможности получить кредит, ожидается системный кризис. 

На первый взгляд можно говорить об однозначно негативном влиянии 

пандемии, о возможном глобальном кризисе, кризисе пандемии коронавируса 

COVID-19. Однако имеют место изменения, которые положительно влияют на 

глобальную экономику в целом. 

Во-первых, рост значимости национальных систем здравоохранения. Это 

уже привело к увеличению финансирования расходов на здравоохранение во 

многих странах, в первую очередь, конечно, направленных на борьбу с 

пандемией (МВФ выделил 50 млрд. долл. США, Всемирный банк – 12 млрд. 

долл. США). Сегодня обсуждается вопрос, какой будет мировая система 

здравоохранения после окончания пандемии и в каком она нуждается 

финансировании. Понимание приоритетности таких явлений как жизнь и 

здоровье в ближайшее время изменит статус медработника и направит фокус 

внимания на здравоохранение. 

Во-вторых, бурный рост электронной коммерции, в первую очередь 

национальных сервисов, обеспечивающих доставку товаров непосредственно 

покупателю. Если в 2014 году мировая розничная электронная торговля 

оценивалась в 1,34 млрд. долл. США, то в 2022 году прогнозное значение 

составляет 6,54 млрд. долл. США. 

В-третьих, ускорение в развитии «интернета вещей». Постепенное 

влияние, а в некоторых сферах и доминирование новых технологий приводит, 

например, к росту торговли товарами, подключенными в схемы IoT-устройств. 

Так если в 2015 году количество таких устройств в мире составляло 15,4 млрд. 

единиц, то в 2025 г. это количество может возрасти почти в 5 раз и составить 

75,4 млрд. единиц. 

В-четвертых, ускорение процессов цифровизации в сфере образования. В 

мире, где возможна глобальная пандемия и ограничение передвижения, 

актуальным является вопрос о получении образования «полностью онлайн». 

Доля онлайн-обучения постепенно увеличивается: на мировом рынке онлайн-

образование занимает 3% и ежегодный рост оценивается в среднем в 10%, а 

число провайдеров платформ для онлайн-обучения к началу 2020 года 
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превысило 1 тысячу. Сегодня у ведущих мировых вузов уже есть технологии, 

которые анализируют скорость набора на клавиатуре и стиль авторского текста, 

снижая возможность обмана на проверочных мероприятиях. Возможно, мы на 

пороге создания крупных образовательных корпораций, которые предоставят 

доступ студентам из любой точки мира к авторским курсам преподавателей 

вузов, которые имеют самый высокий академический рейтинг. Повысится 

доступность элитного образования, улучшатся возможности людей с 

ограниченными возможностями или проживающих в удаленных от ведущих 

вузов мест, цена из-за роста предложения на мировом рынке онлайн-

образования будет снижаться, появится еще большее количество бесплатных 

ресурсов. 

В-пятых, усиление мер безопасности. Некоторые исследователи 

предсказывают появление «интернета людей» подобно «интернету вещей», 

когда отслеживание местоположения человека будет дополнятся определением 

параметров состояния его здоровья. Уже сегодня существуют приложения для 

смартфонов в Китае и Южной Корее, которые собирают данные о температуре 

тела владельца, предупреждают граждан о их близости к возможно нездоровым 

гражданам. Очень быстро развиваются и внедряются технологии 

видеонаблюдения. 

В-шестых, ускоренное накопление социального капитала, формирование 

экономики доверия. Во время кризиса, когда эффективными являются именно 

совместные действия, есть шанс на усиление сотрудничества, восстановления 

или формирования коллективного доверия, т.е. положительных установок по 

отношению друг к другу. 

Сегодня можно наблюдать разворачивание множества новых тенденций в 

глобальной экономике, которые связаны в первую очередь с краткосрочными 

действиями, вызванными как ответ на влияние ограничений пандемии 

коронавируса COVID-19. Однако, эти краткосрочные меры становятся частью 

нашей жизни и формируют влияющие на всю глобальную экономику 

тенденции. 

 

 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

к. э. н., доцент Петракович А.В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Беларусь 

 

 

Рыночная система хозяйствования обладает механизмом естественного 

отсева нерентабельно работающих предприятий в виде несостоятельности и 

банкротства. Именно платежеспособность предприятия отражает его 
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способность своевременно выполнять свои платежные обязательства, то есть 

его стабильность и финансовую состоятельность. 

В Республике Беларусь повышение экономической эффективности работы 

агропромышленного комплекса, качества и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания осуществляется в 

рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы [1]. 

На начало 2018 года в Беларуси на 152 сельскохозяйственных организации 

меньше, чем в 2017 году, общее их количество – 1357. 

Важное значение для оценки эффективности хозяйственной деятельности 

каждого предприятия имеют показатели рентабельности. 

Показатели рентабельности представляют собой важные характеристики 

факторной среды формирования прибыли и дохода предприятия, поэтому 

являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния предприятия с различных позиций. 

В процессе анализа проводится динамика показателей рентабельности, 

выполнение плана по их уровню и межхозяйственные сравнения. Данный 

показатель является обязательным элементом сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния предприятия. 

Анализ рентабельности продаж в сельскохозяйственных организациях 

республики можно провести по данным табл. 1. 

 

Таблица 1 – Рентабельность реализованной сельскохозяйственной 

продукции в Республике Беларусь, % 

Вид организации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Сельское хозяйство 7,1 1,2 3,1 8,2 5,0 

В том числе 

Сельскохозяйственные организации 6,5 0,6 2,5 7,7 4,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 34,8 31,1 28,9 31,8 32,7 

Примечание - собственная разработка на основании статистических данных 

 

Анализируя данные таблицы можно отметить что показатель 

рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции достиг 

максимального уровня в 2017 году, причем рентабельность в фермерских 

хозяйствах значительно выше, чем в крупных сельскохозяйственных 

организациях. 

Информация о количестве убыточных сельскохозяйственных организаций 

Республики Беларусь и полученной в динамике прибыли от реализации 

сельскохозяйственной продукции, приведена в табл. 2. 

Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод, что количество 

убыточных сельскохозяйственных организаций на протяжении 5 лет 

снижалось. Наибольшую долю занимают убыточные сельскохозяйственные 

организации (246 против 193 фермерских хозяйств). 
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Таблица 2 – Финансовые показатели сельскохозяйственных организаций 

Республики Беларусь 

Вид организации 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Количество убыточных организаций, единиц: 

Сельское хозяйство 366 722 606 377 439 

Удельный вес,% 11,3 22,0 18,0 11,7 13,6 

В том числе 

Сельскохозяйственные организации 198 502 437 219 246 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 168 220 169 158 193 

Темп роста прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, %: 

Сельское хозяйство 185,4 19,9 27,1 285,2 67,5 

В том числе 

Сельскохозяйственные организации 193,7 10,1 46,3 327,8 61,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 131,9 112,5 10,6 125,2 127,5 

Примечание - собственная разработка на основании статистических данных 

 

Существенный рост прибыли от реализации сельскохозяйственной 

продукции в 2017 году стал следствием увеличения спроса на отечественную 

сельскохозяйственную продукцию, а также ростом урожайности 

сельскохозяйственных культур. В 2018 году отмечается существенное 

уменьшение прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции по 

сельскохозяйственным организациям, наряду с ростом прибыли от реализации 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

В целом анализ сводной годовой отчетности сельскохозяйственных 

организаций Республики Беларусь позволяет сделать заключение об ухудшении 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций республики. 

Первостепенная цель управления предприятием – его стабильное 

функционирование, и, если предприятие достигло этого состояния на 

значительном временном отрезке, оно ставит другие цели: рост прибыльности, 

завоевание рынка. Но оно должно всегда помнить о том, чтобы не 

приблизиться к пограничной черте – кризисному состоянию и банкротству. 

Кризисная ситуация – это особая ситуация, которая характеризуется 

повышенным риском банкротства, слабой конкурентной позицией, финансовой 

неустойчивостью предприятия. Банкротство – это краткая форма кризисного 

состояния, когда предприятие не в состоянии погасить задолженность, 

восстановить платежеспособность, как за счет собственных источников дохода, 

так и за счет заемных средств. 

Финансовое состояние организации – это характеристика финансовой 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, использования финансовых 

ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. 

Оценка финансового состояния организаций в Республике Беларусь 

проводится в соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов 
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платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования [2]. 

Степень платежеспособности определяется на основании расчетных 

коэффициентов (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь 

Показатели 
Годы Отклонение 2018 г. 

от 2014г., +/- 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,25 0,21 0,16 0,23 0,22 -0,03 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,33 1,26 1,20 1,29 1,27 -0,06 

Коэффициент обеспеченности 

обязательств активами 
0,44 0,46 0,48 0,46 0,47 +0,03 

Примечание - собственная разработка на основании статистических данных 

 

Анализируя данные табл. 3, можно сделать вывод об ухудшении 

финансового состояния организаций агарного сектора. Значительная часть 

сельскохозяйственных организаций испытывает недостаток в оборотных 

активах для проведения расчетов по краткосрочным обязательствам. 

Сельскохозяйственные организации не обеспечены собственными оборотными 

средствами для финансирования деятельности, при этом способны рассчитаться 

по своим обязательствам имеющимися активами. 

В настоящее время состояние агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь подвержено постоянному изменению, которое обуславливается 

вариативностью результатов деятельности сельскохозяйственных организаций, 

что подтверждает рисковый характер их функционирования [3]. 

Проблема устойчивого развития аграрной сферы требует повышения 

эффективности управления предпринимательскими рисками. Однако вопросу 

прогнозирования рисков в деятельности сельскохозяйственных организаций в 

современной зарубежной и отечественной литературе уделяется недостаточно 

внимания. Несмотря на то, что способы диагностики кризисов крайне 

многочисленны, они в большинстве своем не учитывают специфику 

предприятий аграрной сферы и не могут эффективно применяться в практике 

финансового анализа. 
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м. Покровськ, Україна 

 

 

Економіка нашої країни на сьогодні перебуває у процесі трансформації, 

перебудови за допомогою впровадження численних економічних та фінансових 

реформ, ініціатором яких є не тільки вітчизняні законотворці, а й МВФ в 

рамках договорів про міжнародне співробітництво. А отже, питання щодо 

забезпечення національної безпеки держави стає особливо актуальним, адже 

така безпека – це захищеність життєво важливих інтересів держави, громадян, 

системи національних цінностей від різноманітних економічних, політичних, 

інформаційних, військових, екологічних та інших видів загроз. В ситуаціях, 

коли на стан економіки країни впливають корупція та організована злочинність, 

національна безпека значною мірою залежить від спроможності держави, її 

правоохоронної системи ефективно протистояти загрозам економічного 

суверенітету та публічним фінансам – своєчасно їх виявляти, усувати та 

запобігати виникненню в майбутньому [2]. 

Реалізація національної безпеки здійснюється через відповідне державне 

фінансування, а отже, найважливішою складовою національної безпеки є 

фінансова безпека – матеріальна основа національної суверенності, що визначає 

реальні можливості у забезпеченні інших видів безпеки [3]. Сьогодні в Україні 

діє ціла система органів протидії загрозам фінансовій безпеці держави – це 

Служба безпеки України, Прокуратура, Національна поліція України, 

податкова міліція, Національне антикорупційне бюро України, Державна 

служба фінансового моніторингу України, Рахункова палата. Але їх діяльність 

не є дуже ефективною з-за проблем з розмежування компетенції, наявності 

дублювання повноважень, відсутності персональної відповідальності за 

«тіньову» економіку, за зловживання та нанесення збитків, а також з-за 

відсутності координації взаємодії таких органів. 

Останні сім років законотворці неодноразово намагались створити єдиний 

орган, який би розслідував фінансові та економічні злочини – так зване Бюро 

фінансових розслідувань (табл. 1). Було витрачено значних ресурсів часу та 

коштів. 

Остання спроба – це законопроект від 06.03.2020р. № 3087-1 «Про Бюро 

економічної безпеки» [1]. Основним завданням такого Бюро має бути 
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забезпечення захисту державних фінансів як при наповненні бюджету, так і при 

розподілі бюджетних коштів, ретельна та кропітка робота з системними 

правопорушеннями, такими як розкрадання бюджетних коштів, ухилення від 

сплати податків у особливо великих розмірах, робота з протидії відмиванню 

доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленню та розшуку активів, 

одержаних від підслідних економічних злочинів, тобто здійснення аналізу та 

розслідування в межах чіткого визначення компетенцій. 

 

Таблиця 1 – Проекти щодо створення єдиного органу фінансової безпеки 

№ з/п Рік Законопроект Результат розгляду 

1 2014 

Проект Закону України від 08.08.2014 №4449-а «Про 

основи запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями» 

Проект 

відкликаний 

2 2015 

Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з проведенням реформи (щодо податкової 

міліції)» 

неофіційний текст Кабміну від 23.09.2015 

Проект 

відкликаний 

3 2016 

Проект Закону України від 16.03.2016 № 4239 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

створення фінансової поліції» 

Знятий з розгляду 

4 2017 
Закон України «Про службу фінансових розслідувань» 

неофіційний текст Кабміну від 22.03.2017 

Проект 

відкликаний 

5 2018 
Проект Закону України від 19.03.2018№8157 «Про 

Національне Бюро фінансової безпеки України»  

Знятий з розгляду 

6 2019 

Проект Закону України від 30.08.2019 №1208 «Про бюро 

фінансових розслідувань» 

Відхилений ВР 

України 

02.10.2019 

7 2020 
Проект Закону України від 06.03.2020 №3087-1 «Про 

бюро економічної безпеки» 

Опрацювання в 

комітетах ВРУ 

 

Створення Бюро має ліквідувати корупцію в багатьох сферах економіки, 

захистити бізнес від безпідставного втручання у його господарську діяльність, 

від кримінального переслідування, підвищити довіру громадян до державних 

органів. Міжнародна практика доводить – зменшення кількості державних 

органів фінансового контролю й фінансових розслідувань тільки підвищує 

ефективність їх діяльності. 

Наразі, головним результатом прийняття такого закону має стати: 

● скорочення до одного кількості правоохоронних органів, що мають 

право розслідувати економічні злочини у сфері публічних фінансів, та 

взаємодіяти з цих питань із бізнесом; 

● створення єдиного інформаційно-аналітичного центру з концентрації, 

систематизації та обробки зібраної державними органами інформації про стан 

державних фінансів; 
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● створення нової моделі правоохоронної діяльності, центром якої буде 

кримінальний аналіз, що дозволить значно підвищити рівень обґрунтованості 

кримінального переслідування осіб, щодо яких правоохоронним органом 

отримано інформацію про несплату податкових зобов'язань; 

● скорочення витрат на розслідування злочинів у сфері публічних 

фінансів; 

● забезпечення умов для створення в Україні прозорого та 

передбачуваного конкурентного бізнес середовища завдяки забезпеченню 

державою дотримання в українському правовому полі принципу презумпції 

невинуватості та принципу невідворотності покарання злочинців; 

● зниження корупційних ризиків в системі правоохоронних органів. 

Сьогодні економічна криза в країні «поповнилась» пандемією 

коронавірусу, адже Державний бюджет України на 2020 рік не передбачав 

значних фінансових видатків для запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби та подолання її наслідків. Ми всі відчуваємо, як виснажуються 

фінансові ресурси держави, знижується рівень життя населення. Натомість, 

рівень «тінізації» та криміналізації економіки тільки зростає, а отже, наразі 

держава більш рішуче повинна здійснити вплив на фінансові процеси, створити 

умови для розвитку економіки й бізнесу, жорстко контролювати та 

невідворотно «карати» учасників злочинних фінансових схем. Адже 

неефективна фінансова безпека може призвести до дестабілізації державних 

фінансів, що супроводжується виведенням капіталів за кордон, девальвацією 

національної валюти, кризою платіжного балансу, зростанням бюджетного 

дефіциту й державного боргу. 
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Не дивлячись на політично-суспільний устрій та модель побудови 

економіки країн світу банківська, система і банки становлять значне місце у їх 
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розвитку. Банківська система забезпечує ринкову модель економіки 

фінансовими ресурсами, виконує багато важливих функцій, сприяє веденню 

розрахунків між суб’єктами господарювання [1, с. 232]. 

У процесі роботи банків та банківської системи взагалі виникає значна 

кількість перешкод та проблем. Держава повинна надавати гарантії та 

створювати умови зайняття банківською діяльністю для ефективного і 

стабільного функціонування своєї банківської системи. Банківська таємниця – 

найважливіша з таких гарантій. 

Фундаментальний внесок у процесі розгляду цієї проблеми зробили 

українські науковці, а саме: О.П. Орлюк, А.О. Селіванов, Н.Ю. Пришва, 

Г.А. Нечай, В.Л. Кротюк, Л.М. Касьяненко, І.Б. Заверуха, Д.О. Гетьманцев, 

Ю.В. Ващенко, Л.К. Воронова. 

Збереження банківської таємниці є необхідною умовою стабільного 

функціонування державних та комерційних банків визнає О.А. Костюченко [2, 

с. 157] 

У законодавстві, а саме у Законі України «Про банки і банківську 

діяльність» статті 60-62 та у ЦК України ст. 1076 передбачено, що банки мають 

право на збереження таємниці операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів та 

кореспондентів, а також чітко визначено підстави, за якими інформація про 

юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути 

розкрита банками за вимогами зацікавлених сторін. 

Актуальною є проблема правового регулювання банківської таємниці. 

Також потрібно розділяти поняття «комерційна таємниця» і «банківська 

таємниця» і чітко відокремлювати їх від суміжних понять, тому що це є не 

менш важливим питанням. 

Банківська таємниця, як один із важливих принципів роботи комерційних 

банків є різновидом комерційної таємниці пише О. А. Костюченко [2, с. 159]. 

Стаття 36, 162 ГК України, статті 505-508, 1076 ЦК України, закони 

України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. та «Про захист інформації в 

автоматизованих системах» від 5 липня 1994 р. регулюють питання 

комерційної таємниці. 

Зупинимося більш детально на визначені категорій «комерційна таємниця» 

і «банківська таємниця». 

«Банківську таємницю» українські науковці розглядають як юридичну 

категорію: як субінститут фінансового права, що регулює суспільні відносини з 

приводу банківської таємниці та як інформацію, яка стосується діяльності та 

фінансового стану клієнтів, що в процесі їх обслуговування стала відома банку 

[1, с. 233]. 

При розгляді «банківської таємниці», як категорії слід розуміти, що 

інформація є складовим її елементом. В Законі України «Про інформацію» ст. 1 

наведено поняття інформації – це будь-які відомості та/або дані, які можуть 

бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді 

[3, с. 650]. 
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Стаття 200 ЦК України аналогічно дає визначення інформації, що 

міститься в Законі України «Про інформацію» ст. 1 та цілком повторює його [4, 

с. 356]. 

У науковій статті «Банківська таємниця як правова категорія» А.І. Сирота 

пише, що будь-яка інформація повинна містити такі особливості: перебувати в 

обігу у вигляді документа на паперовому або на електронному носію; може 

бути передана та поширена тільки за допомогою матеріального носія; має бути 

фізично невідчужена від свого власника; може бути тиражована та поширена в 

необмеженій кількості, тільки без зміни змісту; здатна обертатися і існувати як 

самостійний об’єкт правовідносин [5, с. 12]. 

Зміст відомостей, що становлять банківську таємницю розкриває Закон 

України «Про банки та банківську діяльність» ст. 60, а саме – інформація щодо 

фінансового стану та діяльності клієнта, яка стала відома банку у процесі 

взаємовідносин та обслуговування клієнта або стала відома третім особам при 

наданні послуг банку [6, с. 30]. 

ЦК України відносить до банківської таємниці взагалі відомості про 

клієнта. Тому він набагато ширше дає визначення змісту інформації, що 

становить банківську таємницю в порівнянні з Законом України «Про банки та 

банківську діяльність» ст. 60, але не відносить до банківської таємниці 

інформацію про клієнта/клієнтів іншого банку/банків, яка може бути зазначена 

у операціях або угодах клієнта банку. 

Правовий режим, як особливий порядок правового регулювання є 

основним елементом «банківської таємниці», як правової категорії. Його 

характеризують як комплекс правових засобів, способів, типів та методів 

правового регулювання, але при домінуючій ролі одних і допоміжній ролі 

інших різні правові режими містять правові засоби, способи, типи і методи 

правового регулювання в різному їх поєднанні. 

«Банківська таємниця» як категорія має такі елементи: інформацію щодо 

клієнта, яка стала відома у процесі його обслуговування; інформацію певного 

змісту, зміст якої визначає закон; інформацію з обмеженим доступом, яка є 

одним із видів правового режиму. Тому слід зробити висновок, що вона є 

комплексним правовим явищем [10, с. 264]. 

В Україні, як і в багатьох інших державах світу, при створенні будь-якого 

товару, продукту або послуги виникає насичене різноманітними 

інформаційними відомостями простір [7, с. 85]. 

З переходом до ринкової економіки в України сформувався інститут 

комерційної таємниці. Інформація поділяється на відкриту та з обмеженим 

доступом, що зазначено у Законі України «Про інформацію» ст. 21. Таємну, 

конфіденційну та службову інформацію слід відносити до інформації з 

обмеженим доступом. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну 

особу з обмеженим доступом фізичній та юридичній особі, крім суб’єктів 

влади, які мають певні повноваження. Таке тлумачення дає Закон України «Про 

інформацію» ст. 21 ч.2. Конфіденційна інформація за згодою/бажанням 

відповідною особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених 
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нею умов, а також в інших випадках, які передбачені законом може бути 

поширена. 

Закон має недоліки – не визначено чітко поняття службова і таємна 

інформація. У листі Міністерства юстиції України «Нове в законодавстві про 

інформацію» від 21.06.2011 р. воно спробувало роз’яснити ці поняття. Так 

інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству, державі 

набула поняття «таємна інформація. До неї відносять інформацію, яка містить 

державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства, та іншу 

передбачену законом таємницю [8]. 

Службова інформація – інформація, що міститься в документах суб’єктів 

владних повноважень, які становлять внутрішню відомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з 

розробкою напряму діяльності установи або здійснення контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і 

передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а також 

інформація, зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

Таким чином, на підставі тлумачення понять «конфіденційна інформація», 

«таємна інформація» і «службова інформація» можна зробити висновок, що 

комерційна таємниця належить до конфіденційної інформації. 

ЦК України ст. 505 дає визначення комерційної таємниці, а саме 

комерційна таємниця – інформація, що є секретною в тому розумінні, що вона в 

цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 

легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до 

якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була 

предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її 

секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [4, с. 356]. 

До комерційної таємниці ГК України ст. 155 відносить об’єкти прав 

інтелектуальної власності [9, с. 144]. 

Так, ГК України ст. 162 чітко визначає повноваження суб’єктів 

господарювання щодо комерційної таємниці, а саме: суб’єкт господарювання, 

що є власником технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має 

право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, 

за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона 

невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних 

підставах, а власник інформації вживає належних заходів до хорони її 

конфіденційності. 

У статті «Правові основи захисту комерційної таємниці» О. В. Воронова 

наводить ознаки комерційної таємниці, а саме: секретність інформації, яка є 
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комерційною таємницею, полягає в тому, що вона є невідомою та не є 

легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до 

якого вона належить; інформація, яка визнається комерційною таємницею, має 

комерційну цінність, тобто певну цінову визначеність/вартість; комерційна 

таємниця – склад і обсяг відомостей, що визначені суб’єктом господарювання 

або уповноваженим на це органом; постанова Кабінету Міністрів України «Про 

перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю» від 09.08.1993 р. 

№ 611 має враховуватись при визначенні складу й обсягу комерційної 

таємниці; власник інформації повинен вживати належних заходів до охорони 

інформації, яка є комерційною таємницею; строк правової охорони комерційної 

таємниці обмежується часом дії сукупності факторів, коли така інформація має 

комерційну цінність, невідома третім особам і до неї немає вільного доступу 

інших осіб на законних підставах, а власник інформації вживає належних 

заходів до її охорони [7, с. 86]. 

На підставі аналізу діючого законодавства України можна зробити 

порівняльну характеристику понять «комерційна таємниця» і «банківська 

таємниця» та побачити різницю між ними: 

1) виходячи зі змісту Закону України «Про інформацію» комерційна 

таємниця належить до конфіденційної інформації, тоді як банківська таємниця 

є таємною інформацією; 

2) перелік відомостей, що є банківською таємницею, їх правовий режим та 

зобов’язання, щодо їх збереження визначається чітко законом, тоді як зміст, 

обсяг та поширення відомостей, які є комерційною таємницею, а також порядок 

доступу до неї на власний розсуд визначають фізичні або юридичні особи; 

3) відомості, що становлять комерційну таємницю, можуть перебувати у 

власності банку, тоді як банківську таємницю становлять чужі відомості, а саме 

відомості про клієнтів та кореспондентів банку, тому банк не має права на свій 

власний розсуд розпоряджатися ними без наданої на те згоди. 

Аналізуючи Закон України «Про банки та банківську діяльність» ст. 60 і 

дивлячись на відомості, що становлять банківську таємницю можна зробити 

висновок, що банківська таємниця має більший перелік відомостей, ніж 

комерційна таємниця і остання у свою чергу стає поглиненою банківською 

таємницею. 
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Les forêts fournissent une panoplie de biens éco-systémiques dont les valeurs 

échappent aux agents économiques lors des prises de décisions. En effet, ces biens 

éco-systémiques ne sont généralement pas échangés sur le marché et les agents leur 

affectent inconsciemment une valeur nulle; ce qui conduit à des prises de décision 

économiques peu fiable car intégrant peu la dimension environnementale. 

La Forêt Classée du Mont Kakoulima a été instituée en 1944. Les populations de 

cette zone sont majoritairement de l’ethnie «Soussou» et de religion Musulmane 

(Malikite) bien que certains sites sacrés (têtes de source, grotte, marigots etc.) font 

encore l’objet d’adoration discrète. Les femmes et les jeunes constituent participent 

peu au prise de décision en raison de l’organisation sociale basée sur la hiérarchies 

phallocratiques et gérontocratiques [1]. L’agriculture est généralement pratiquée en 

tant qu’activité principale. 

La Valeur Économique Totale (VET) utilisée pour l’estimation de la valeur 

monétaire des BSE a recours à plusieurs techniques dont le choix et la formule de 

calcul [2]: 

 

 Valeur monétaire annuelle des BSE: 
 

𝑉𝑎 = 𝑈 × 𝑃 × 𝐷, 
 

Où U – valeur unitaire de référence; 

P – prix; 

D – population. 
 

 Valeur monétaire du site politique: 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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𝑉𝑦 = 𝑞 × 𝑉𝑥, 

 

Où Vx – valeur monétaire du site de référence; 

q – ratio objectivement fixé suivant la spécificité du site politique. 
 

 Valeur d’usage directe: 
 

𝑉𝑈 = (𝑉𝑈𝐷 + 𝑉𝑈𝐼) × (1 + 𝑡)−𝑛, 
 

Où n –durée de capitalisation adoptée (30 ans); 

t – taux d’intérêt de capitalisation retenu. 

 

 Valeur de Non Usage: 
 

(VNU) : 𝑉𝑁𝑈 = 15 × 𝑉𝑈𝑇(1 + 15)−1, 
 

Où VUT – valeur d’usage totale; 

P – proportion de VNU dans la VET. 

 

Tableau 1 – Valeur d’usage direct des biens éco-systémiques de la FCMK 

Biens éco-

systémiques 

Valeur unitaire en 

GNF 

Quantité prélevée 

par An 

Valeur monétaire en 

GNF par An 

Bois 1000 / Kg 295 009 644 Kg 295 009 644 000 

Eau 150 / m
3
 62 975 803 m

3
 9 446 370 450 

PFNL 
Animaux 30 000 / Kg 4 560 Kg 136 800 000 

Plante 75 000 / sac 960 sacs 72 000 000 

Patrimoine culturel 35 000 / ha 3 095 ha 108 325 000
1
 

Total valeur d’usage direct (VUD) 304 773 169 450 

 

Le calcul de la valeur d’usage est basé sur quatre biens éco-systémiques 

d’approvisionnement: l’eau, le bois, le PFNL et les services culturels. 

Le calcul des Valeurs d’usage indirect des biens éco-systémiques est basé sur 

ses services de régulation que sont l’agriculture, la PARC et le PSC. Les espaces 

agricoles sont déterminés par cartographie. 

 

Tableau 2 – Valeur d’usage indirect des biens éco-systémiques de la FCMK 

Biens éco-

systémiques 

Valeur unitaire en 

GNF 

Quantité 

fournie An 

Valeur en GNF 

par An 

Service agricole 4 500 000 / t 687,5 t 3 093 750 000 

PARC 168 000 /ha 3 095 ha 519 960 000 

P S C 70 000 /t C 222 tC/ha 48 096 300 000 

Total valeur d’usage indirect (VUI) 51 710 010 000 

                                                           
1
Le taux de change utilisé est 1 $ US = 7 000 GNF. 
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Le calcul de la valeur économique totale des biens éco-systémiques est basé sur 

celui de la valeur d’usage optionnel (VO) et de la valeur de non usage (VNU) tel 

qu’exprimé dans le tableau 3. Ainsi, la VET de la forêt classée du Mont Kakoulima 

est estimée à 511 827 406 603 GNF; soit une VET d’environ73118200.94 $ US. 

 

Tableau 3 – Valeur économique totale des biens éco-systémiques de la FCMK 

Nature de la valeur à estimer Formule de calcul Valeur en GNF / An 

Valeur d’Usage Optionnel (VO) (VUD+VUI) (1 +16%)
-30

 4 152 401 754 

Valeur d’Usage Total (VUT) VUD + VUI + VUO 460 635 581 214 

Valeur de Non Usage (VNU) 15% VUT x (1 +15%)
-1

 47039423635 

Valeur Économique Totale VUT + VNU 511827406603 

 

Ainsi, la VET de la forêt classée du Mont Kakoulima est estimée à 511 827 

406 603 GNF; soit une VET d’environ 73 118 200.94 $ US. En divisant ce montant 

par la superficie totale de la forêt considérée, on obtient une VET de 23 625 US $ par 

hectare. Ce résultat est largement différent de celui fourni par Limoge (2014) sur la 

réserve naturelle de Kounounkan. En effet, celui-ci a obtenu par une méthode 

similaire une valeur monétaire de 635 millions $ US, soit 120 000 $ US/ha. 

Il importe de noter que bien que la valeur économique moyenne (à l’hectare) de 

la forêt classée de Kounounkan soit supérieure à celle du Mont Kakoulima, ces 

valeurs sont du même ordre de grandeur. Aussi, cette différence pourrait s’expliquer 

par deux raisons liées au fait que la FCMK est située dans une zone péri-urbaine. Non 

seulement la qualité de la forêt est largement entamée mais aussi les populations 

locales en sont relativement moins dépendante vu l’appauvrissement relatif de la 

FCMK. 

Par ailleurs, la valeur économique BIENS ÉCO-SYSTÉMIQUES de la FCMK 

obtenue dans cette étude s’avère la plus proche de celles déterminées par Boyer 

(2013) pour les zones humides de Yamaska et de Bécancour au Québec. En effet, la 

méthode de transfert de fonction lui a permis d’obtenir des valeurs de 18 965 $/ha et 

10 602 $/ha tandis que le transfert par méta-analyse a généré des valeurs de 17 879 

US $/ha et de 13 480 US respectivement. 

La VET de la forêt classée du Mont Kakoulima est estimée à 511 827 406 603 

GNF; soit une VET d’environ 73 118 200.94 $ US et de 23 625 US $ par hectare par 

an. Enfin, l’étude a ressorti les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à 

l’intégration de la valeur économique de biens éco-systémiques offrant d’importantes 

opportunités (pédagogique, technique et décisionnelle) peu exploitées. 
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Важную роль в обеспечении экономической безопасности государств 

евразийской интеграции выполняет механизм внешнеэкономического 

регулирования на таможенной территории Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС, Союз), включающий межгосударственные интеграционные 

инструменты: единое таможенное регулирование; Единый таможенный тариф 

ЕАЭС; зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; зачисление 

и распределение антидемпинговых, компенсационных, специальных пошлин; 

тарифные преференции и льготы; косвенные налоги; бюджет ЕАЭС; 

финансирование проектов стран ЕАЭС за счет средств Евразийского банка 

развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), 

оказывающие воздействие на национальную экономику стран евразийской 

интеграции [2; 5]. 

В условиях действия механизма внешнеэкономического регулирования на 

таможенной территории Союза проанализируем, показатели, характеризующие 

развитие внешней торговли, состояние экономики государств-членов ЕАЭС и 

вовлеченность их в евразийскую интеграцию, формирование внутриотраслевой 

торговли. К таким показателям относятся: внешнеторговая квота; объемы 

внешней торговли; показатель значимости взаимной торговли со странами 

ЕАЭС; доходы от внешнеэкономической деятельности; индексные 

характеристики внешнеторговой деятельности; макроэкономические 

показатели, определяющие устойчивость экономического развития стран ЕАЭС 

в пределах установленных индикаторов; уровень и динамика развития 

экономики; степень интеграции; индекс Грубеля-Ллойда для анализа и оценки 

внутриотраслевой торговли. 

Внешнеторговая квота Республики Беларусь составляет: в  2018 г. – 

139,7%, в том числе при экспорте товаров и услуг – 70,4%, при импорте – 

69,3%; в 2019 г. – 138,0%, в том числе при экспорте товаров и услуг – 68,8%, 

при импорте – 69,2% [6]. Объемы внешней торговли товарами и услугами 

Республики Беларусь достигли: в 2018 г. – 83 574,6 млн. долл. США, в 2019 г. – 

84 1454,9 млн. долл. США. Показатель значимости взаимной торговли 

Республики Беларусь со странами ЕАЭС равен в: 2018 г. – 50,8%, в; 2019 г. – 

51,6% [1]. Доходы от внешнеэкономической деятельности в 2018 г. составили 

2 547,0 млн. долл. США [7]. 
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В отношении индексных характеристик внешнеторговой деятельности. В 

2018 г. индекс стоимости экспорта Беларуси в страны ЕАЭС составил 102,3%, 

индекс средних цен 100,6%, индекс физического объема 101,7%. При импорте: 

индекс стоимости – 121,9%, индекс средних цен 111,7%, индекс физического 

объема 109,2%. Индекс ценовых условий торговли со странами ЕАЭС составил 

90,1%, индекс валовых условий – 93,1%. Во внешней торговле со странами вне 

Союза индекс стоимости экспорта Беларуси составил 132,7%, индекс средних 

цен 119,8%, индекс физического объема 110,8%. В отношении импорта индекс 

стоимости составил 109,7%, индекс средних цен 106,4%, индекс физического 

объема 103,1%. Индекс ценовых условий торговли со странами вне Союза 

равен 112,6%, индекс валовых условий 107,5% [4]. 

В соответствии со статьей 63 Договора о ЕАЭС основные 

макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического 

развития стран ЕАЭС в пределах установленных индикаторов в контексте 

экономической безопасности, включают: 

 годовой дефицит консолидированного бюджета сектора 

государственного управления – не превышает 3% ВВП; 

 долг сектора государственного управления – не превышает 50% ВВП; 

 уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) – не превышает более чем 

на 5 процентных пунктов уровень инфляции в государстве-члене ЕАЭС, в 

котором этот показатель имеет наименьшее значение [2]. 

Годовой дефицит/профицит консолидированного бюджета сектора 

государственного управления в процентах к ВВП составил: в Армении в 2018 

г.– 4,1%, в 2019 г. – 2,5%; в Беларуси в 2018 г. – 4,1%, в 2019 г. – 2,5%; в 

Казахстане в 2018 г. – -1,4%, в 2019 г. – -0,7%; в Кыргизии в 2018 г. – -0,2%, в 

2019 г. – 0,5%; в России в 2018 г. – 3,5%, в 2019 г. – 2,5% [3].  

Долг сектора государственного управления в процентах к ВВП составил: в 

Армении в 2018 г. – 51,2%, в 2019 г. – 50,0%; в Беларуси в 2018г. – 37,4%, в 

2019 г. – 35,6%; в Казахстане в  2018 г.– 18,3%, в 2019 г. – 19,1%; в Кыргизии в 

2018 г. – 54,1%, в 2019 г. – 54,9%; в России в  2018 г. – 11,1%, в 2019 г. – 12,3% 

[3].  

Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) cоставил: в Армении в 

2018г. – 105,6%, в 2019 г. – 104,7%; в Беларуси в 2018 – 105,6%, в 2019 г. – 

104,7%; в Казахстане в 2018 г. – 105,3%, в 2019 г. – 105,4%; в Кыргизии в  в 

2018 г. – 99,3%, в 2019 г. – 103,1%; в России в 2018 г. – 104,3%, в 2019 г. – 

103,0%. Критерий, установленный Договором о ЕАЭС, в размере не более 5 

п.п. к уровню инфляции в стране Союза с наименьшим значением определен: в 

2018 г. – 105,5%, в 2019 г. – 105,7% [3]. При указанном годичном критерии 

наименьшие показатели уровня инфляции отмечены: в 2018 г. – в Армении, 

Казахстане, Кыргизии и России, в 2019 г. – во всех участников евразийской 

интеграции. 



355 
 

Приложением №14 к Договору о ЕАЭС установлены показатели уровня и 

динамики развития экономики государств-членов ЕАЭС и степени евразийской 

интеграции [2]. Уровень и динамику развития экономики государств-членов 

ЕАЭС характеризуют: 

темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) (в процентах); 

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (в 

долл. США); 

 сальдо счета текущих операций платежного баланса (в млн долл. США и 

процентах ВВП); 

индекс реального эффективного обменного курса национальной валюты, 

рассчитанный на основе индекса потребительских цен (в процентах). 

Темпы роста ВВП в процентах к предыдущему году составили: в Армении 

в 2017 г. – 107,5%, в 2018 – 105,2%; в Беларуси в 2017 г. –102,5%, в 2018 – 

103,0%; в Казахстане в 2017 г. – 104,1%, в 2018 – 104,1%; в Кыргизии в 2017 г. 

– 104,7%, в 2018 – 103,5%; в России в 2017 г. – 101,6%, в 2018 – 102,3%.  

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составил 

в долл. США: в Армении в 2017 г. – 9 668 долл. США, в 2018 – 10 248 долл. 

США; в Беларуси в 2017 г. –18 896 долл. США, в 2018 – 19 883 долл. США; в 

Казахстане в 2017 г. – 26 491 долл. США, в 2018 г. – 3 3938 долл. США; в 

Кыргизии в 2017 г. – 3 735 долл. США, в 2018 – 3 938 долл. США; в России в 

2017 г. – 25 763 долл. США, в 2018 – 27 146 долл. США [3]. 

Сальдо счета текущих операций платежного баланса (в млн долл. США и 

процентах к  ВВП) составило: в Армении в 2017 г. – -280 млн. долл. США (-

2,4%), в 2018 – -1 131 млн. долл. США (-9,1%); в Беларуси в 2017 г. – - 945 млн. 

долл. США (-1,7%), в 2018 – - 266 млн. долл. США (-0,4%); в Казахстане в 

2017 г. – -5 102  млн. долл. США (-3,1%), в 2018 г. – -52 млн. долл. США (-

0,03%); в Кыргизии в 2017 г. – -482 млн. долл. США (-6,2%), в 2018 – -740 млн. 

долл. США (-8,7%); в России в  2017 г. – 33 156 млн. долл. США (2,1%), в 2018 

–113 811 млн. долл. США (7,1%) [33]. Индекс реального эффективного 

обменного курса национальной валюты, рассчитанный на основе индекса 

потребительских цен в процентах к предыдущему году составил: в Армении в 

2017 г. – -103,4%, в 2018 – 100,5%; в Беларуси в 2017 г. –-104,7%, в 2018 – 

100,6%; в Казахстане в 2017 г. – 107,3%, в 2018 – -102,1%; в Кыргизии в 2017 г. 

– 100,1%, в 2018 – 101,1%; в России в 2017 г. – 115,9%, в 2018 – -107,8% [3]. 

Показатели степени евразийской интеграции включают: 

долю каждого государства-члена ЕАЭС в общем объеме экспорта 

государства-члена ЕАЭС (в процентах); 

долю каждого государства-члена ЕАЭС в общем объеме импорта 

государства-члена ЕАЭС (в процентах); 

долю каждого государства-члена ЕАЭС в общем внешнеторговом обороте 

государства-члена ЕАЭС (в процентах); 

объем национальных инвестиций, направленных в экономику каждого 

государства-члена ЕАЭС, в том числе прямых инвестиций (в долл. США); 
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объем инвестиций, поступивших в национальную экономику от каждого 

государства-члена ЕАЭС, в том числе прямых инвестиций (в долл. США) [2]. 

Наибольшую долю экспорта из Беларуси составляет экспорт в Россию: в 

2018 г. – 38,4%; в 2017 г. – 44,1% и Казахстан: в 2018 г. – 2,3%; в 2017 г. – 2,0%. 

Наибольшую долю в импорте Беларуси составляет импорт из России: в 2018 г. 

– 58,9%; в 2017 г. – 57,2% и из Казахстана: в 2017-2018 гг. – 0,3%. Наибольшую 

долю во внешнеторговом обороте Беларуси составляет взаимная торговля с 

Россией, определяющая соответствующие размеры: в 2018 г. – 49,3%; в 2017 г. 

– 51,2% и Казахстаном: в 2018 г. – 1,2%; в 2017 г. – 1,1% [3]. 

Взаимные капиталовложения стран-членов ЕАЭС увеличились на 13,6%, 

крупнейшими экспортерами капитала являются: российские компании – более 

78,0 % экспорта в ЕАЭС; казахстанские и белорусские организации, 

соответственно, 13,5% и 7,8%. Наибольший удельный вес накопленные в 

Беларуси прямые иностранные инвестиции составляют в топливном комплексе, 

связи и информационных технологиях, финансовом секторе, оптовой и 

розничной торговле [3]. 

Исходя из методики расчета индекса Грубеля-Ллойда и полученных 

результатов по укрупненным товарным группам во взаимной торговле 

государств - членов ЕАЭС Республика Беларусь в 2019 г. является лидером в 

оценке качественной внутриотраслевой торговли (индекс 1,21). К качественной 

внутриотраслевой торговле Беларуси во взаимной торговле государств-членов 

ЕАЭС можно отнести торговлю по укрупненным товарным группам: 

продукции химической промышленности (индекс 1,13), древесине и 

целлюлозно-бумажным изделиям из них (индекс 1,009); другим товарам 

(индекс 1,022).  

Таким образом, приведенное значение показателей оценки развития 

внешней торговли, экономического развития государств-членов ЕАЭС и 

вовлеченности их в евразийскую интеграцию, формирования внутриотраслевой 

торговли и другие указанные выше показатели, свидетельствуют об 

эффективности развития стран евразийской интеграции в условиях действия 

механизма внешнеэкономического регулирования на таможенной территории 

ЕАЭС. 
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Экономическая безопасность – это состояние экономики, при котором 

обеспечивается уровень политического, социального и оборонного 

существования, достаточный для прогрессивного развития страны, 

независимости ее экономических интересов [1]. На сегодняшний день 

экономическая безопасность имеет сложную, многоуровневую систему, 

которая охватывает ряд глобальных проблем. К таким проблемам относятся 

проблемы мирового хозяйства, государства, региона, предприятия и личности. 

Несмотря на то, что они являются общими для всех субъектов хозяйствования, 

их также можно дифференцировать по сферам интересов, задачам, целям, 

условиям реализации в зависимости от возникающих внутренних и внешних 

угроз, которые могут препятствовать экономическому росту. 

В работе Е.С. Матвеевой перечислены основные показатели безопасности 

в экономике. В связи с этим, стоит отметить, что экономическую безопасность 

невозможно обеспечить без учета особенностей сложившихся социальных 

отношений в финансовой, политической, таможенной, информационной и иных 

сферах, без учета данных о качестве образа жизни, количеству людей 

пенсионного возраста, безработице и т. д. [2]. 

Для повышения уровня экономической безопасности государства 

таможенные органы проводят активную работу по усилению борьбы с 

уголовными преступлениями и административными правонарушениями, тем 

самым обеспечивая защиту внутреннего рынка. 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/report/Report_2018.pdf/.%20–
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/statistical_publications/Documents/finstat/finstat_2018.pdf/.%20–%20Дата
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Начиная с XXI века, в большинстве стран мира контрафакт и пиратская 

продукция составляет 7-9% всей мировой торговли. 

Защитные меры таможенных органов направлены на пресечение ввоза и 

вывоза таких товаров. Статья 354 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) причисляет таможенные органы к 

правоохранительным органам. 

Контрафактным считается товар, упаковка, этикетка или товарный знак 

которого незаконно размещен или имеет сходное обозначение. Таможенные 

органы осуществляют защиту прав интеллектуальной собственности в 

соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС ст. 384 [3]. В Уголовном кодексе 

Республике Беларусь это относится к статье 229 «Незаконный экспорт или 

передача в целях экспортного контроля» [4]. Под такой контроль попадают 

товары, информация и результаты интеллектуальной деятельности, не 

включенные в перечень специфических товаров, но на которые юридические и 

физические лица обязаны получить разрешительные документы.  

По виду причиненного ущерба, можно выделить три вида контрафакта: 

1. Экономический (уменьшение количества средств, поступающих в 

государственный бюджет, нечестная конкуренция); 

2. Социальный (уменьшение социальных выплат); 

3. Политический (изменения в худшую сторону межгосударственных 

отношений со странами). 

Реализация и производство контрафактной продукции наносит 

значительный ущерб экономике страны, производителям (за счет снижения их 

конкурентоспособности) и жителям страны, поскольку контрафакт чаще всего 

не соответствует необходимым качественным характеристикам, что наносит 

ущерб здоровью. Однако стоит также отметить, что контрафакт влияет и на 

уровень жизни населения. К примеру: покупка контрафакта ведет за собой 

недополучение денежных средств в бюджет государства, а это в свою очередь 

влечет уменьшение социальных выплат, льгот и повышение налогов. 

Таможенные органы чаще всего сталкиваются со следующими видами 

контрафактной продукции: товар имитирует оригинал и не отвечает 

необходимым стандартам и характеристикам; товар нарушает авторские права, 

то есть права интеллектуальной собственности. 

Нормативно-правовую базу по обеспечению мер интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь составляют международные договоры, 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Закон Республики 

Беларусь от 10 января 2014 №129-З «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь». Также Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь ведет национальный таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности [5]. 

Многие страны в качестве борьбы с контрафактом ужесточают свою 

законодательную базу. К примеру, в некоторых странах Европы преследуют не 

только продавцов, но и покупателей такой контрафактной продукции. 
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Также важным аспектом борьбы с контрафактной продукцией является 

применение информационных технологий. С помощью автоматизированной 

системы таможенные органы Республики Беларусь, Министерства и ведомства 

могут обмениваться информацией в минимальные сроки с целью получения 

информации о подлинности товаров, их характеристик и т. д. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

универсального способа борьбы с контрафактом нет. Необходим целый ряд 

мероприятий. К нам относится: 

- своевременное обновление и усовершенствование перечня объектов 

интеллектуальной собственности; 

- введение уголовной и административной ответственности за 

перемещение и распространение контрафактной и пиратской продукции; 

- улучшение возможности обмена информации между таможенными 

органами и субъектами хозяйствования; 

- усовершенствование проведения экспертизы. 

Лидерами по борьбе с контрафактной продукцией уже на протяжении 

многих лет являются США, Великобритания, Германия, Франция и Япония [6]. 

Это связано с использованием современного технического оснащения, а также 

четкого законодательства. К примеру, в Японии используется современное 

инспекционное оборудование, а в законодательстве используются 

принудительные процедуры по защите, осуществляется активное 

взаимодействие с такими органами, как Патентное бюро, юридические 

компании. 

Что касается стран, лидирующих по количеству контрафакта, то к ним 

относится Китай, Россия, Индия, Бразилия и Индонезия. 

Таким образом, контрафактная продукция отрицательно сказывается на 

имидже страны, ведь использование чужой интеллектуальной собственности 

создает напряженность в политических вопросах, а также препятствует 

нормальным, партнерским отношениям между странами мира. Республика 

Беларусь не находится ни в странах, лидирующих в борьбе с контрафактом, ни 

в странах, лидирующих по количеству контрафакта. Существует множество 

проблем, касающихся защиты объектов интеллектуальной собственности, 

поэтому в нашей стране активно внедряются более совершенные 

информационные технологии, модернизируется нормативно-правовая база. 

Таможенные органы принимают активное участие в регулировании 

международного товарооборота, осуществляя фискальную и 

правоохранительную функцию на границах страны, эффективно пополняя 

государственный бюджет, способствуя пресечению контрабанды, принимая 

меры по незаконному ввозу и вывозу товаров и транспортных средств, 

регулируя внешнеэкономическую деятельность, то есть тем самым, 

обеспечивая экономическую безопасность государства. 
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Dès son accession à l’indépendance en octobre 1958, la Guinée opte pour un 

système d’économie dirigée; elle développe alors un large secteur d’entreprises 

publiques et décourage l’initiative privée. 

La Guinée entretient des relations d’amitié et de coopération avec la quasi-

totalité des pays du monde. Des relations privilégiées sont tissées plus 

particulièrement avec les pays du continent africain. 

La situation de la balance des paiements traduit la forte dépendance de 

l’économie guinéenne vis-à-vis de l’extérieur. Nous allons poser maintenant notre 

problématique. 

Le commerce international offre aux pays à revenu faible et intermédiaire des 

possibilités importantes pour améliorer leur bien-être et accélérer leur croissance et 

leur développement. En effet, les échanges extérieurs favorisent l’efficience 

domestique, la spécialisation et la compétitive internationales et conduisent à des 

niveaux plus élevés de production globale (Cheelo, 2003). 

Cette hausse des importations guinéennes laisse entrevoir des déficits de la 

balance des opérations courantes, et en particulier de la balance commerciale. Ces 

déficits conduisent à des déséquilibres macroéconomiques importants qui 

compromettent la compétitivité de l’économie guinéenne.Ainsi, le changement du 

régime en 1984, une dévaluation est mise en œuvre en 1985 et cela a entrainé la 

libéralisation de l’économie guinéenne. 

C’est ainsi qu’au lendemain des indépendances les échanges avec l'extérieur se 

faisaient principalement avec la Russie à cause de la rupture avec la puissance 

http://www.customs.gov.by/ru/mery_zaschity_it-ru/
https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/229.htm
https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/229.htm
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coloniale (la France) et en second 1ieu avec le marché commun de l’Afrique de 

l'Ouest. Aujourd'hui, le cercle des pays partenaires s'est élargi à d'autres pays de 

l’Afrique, aux pays asiatiques et américains. 

Ce travail recherche les facteurs qui permettent d’expliquer au mieux le 

comportement des importations de la Guinée sur la période 1986 à 2011. C’est ainsi 

qu’elle tente de répondre à la question suivante: 

Quels sont les déterminants de la demande à l’importation en Guinée ? 

La Guinée est un pays membre de plusieurs organisations régionales et sous 

régionales. Cela signifie qu’elle dispose d’une particularité en matière de politiques 

économiques. 

L’objectif général est d’identifier et d’analyser les déterminants de la demande 

d’importation de la Guinée sur la période de 1986-2011. 

Les objectifs spécifiques consistent à:- Montrer dans quelle mesure l’activité 

économique (le produit intérieur brut réel), le prix réel et le taux de change réel 

influencent la demande d’importation de la Guinée;- Montrer comment les recettes 

issues des échanges extérieurs (les gains à l’exportation) exercent une influence sur 

les importations du pays. 

Conformément aux objectifs énoncés ci-dessus, nous tenterons de vérifier les 

hypothèses suivantes: hypothèse 1, les comportements de la demande d’importation 

de la Guinée sont expliqués par le niveau de l’activité (produit intérieur brut réel), le 

prix réel et le taux de change réel; hypothèse 2, les contraintes liées aux échanges 

extérieurs impactent la demande d’importation de la Guinée. 

Ainsi, la spécification de notre modèle général devient: 

 

LIMPRt=b0+b1LPIBRt+b2LPRELRt+b3LTCHRt+b4LIMPRRt1+b5LGEXRt+ Ɛt  avec    

b1 > 0 ; b2 ≤ 0 ; b3 < 0 ; 0 ≤ b4 ≤ 1 et b5>0 

                                                                                                      

Où L le logarithme; 

b0 constante; b1, b2, b3, b4 et b5 représentent les élasticités; 

IMPRt représente la valeur de biens importés; 

TCHRt représente le taux de change réel défini selon l’approche traditionnelle 

de la parité du pouvoir d’achat, comme le taux de change multiplié par le prix 

étranger et divisé par le prix domestique; 

PIBRt représente le produit intérieur brut réel; 

GEXRt représente la capacité à payer pour les importations (Turnovsky, 1968); 

IMPRt-1 représente les importations antérieures; 

t période (année); 

Ɛt représente résidu du modèle global et Log: représente les logarithmes sont 

naturels. 

 

Les tests de diagnostic se sont révélés satisfaisants pour le modèle global étudié 

et témoignent de leur grande capacité prédictive et de simulation. 

Puisque tous les tests de diagnostic et de spécification se sont révélés 

satisfaisants, nous pouvons alors interpréter les résultats du modèle: 



362 
 

Le produit intérieur brut réel a le signe positif attendu mais n’est pas significatif. 

Ce résultat est un peu paradoxal quand nous savons que la littérature économique fait 

largement référence au produit intérieur brut réel comme étant un des principaux 

déterminants de la fonction d'importation. 

Le prix réel n’est pas significatif, et que le signe est positif (c’est une dérogation 

de la loi des avantages comparatifs de Adam Smith). 

En outre, les résultats montrent que le taux de change réel n’est pas significatif, 

bien que le signe négatif attendu soit obtenu. 

Les gains à l'exportation utilisés pour capturer les contraintes liées aux échanges 

extérieurs se sont révélés significatifs et ont le signe positif attendu. Ce résultat est en 

conformité avec la plupart des études théoriques et empiriques sur la demande 

d’importation. 

Il convient de noter que le coefficient de l’endogène décalé est assez élevé. Ce 

dernier encore appelé force de rappel traduit la rapidité de l’ajustement de l’économie 

suite à un choc. La durée de l’ajustement sera donc une année et neuf mois. 

Nous pouvons donc, sur la base des résultats obtenus, nous prononcer par 

rapport aux hypothèses posées. 

Notre hypothèse de recherche №1, n’est pas vérifiée au seuil de 5%. En effet, 

aussi bien à long terme qu’à court terme, le produit intérieur brut réel n’explique pas 

de manière significative la demande d’importation de la Guinée, contrairement à la 

théorie qui veut que le revenu soit un facteur explicatif important de la demande 

d’importation. Il en est de même du taux de change réel. Pour ce qui est du prix 

relatif, son influence n’est pas significative. 

Les résultats issus de la relation de dynamique de long et de court terme 

montrent que notre hypothèse de recherche №2 est vérifiée au seuil de 1%. En réalité, 

les gains issus des échanges extérieurs (repérés par les gains à l’exportation) affectent 

significativement les importations aussi bien à long terme (au seuil de 7%) qu’à court 

terme (au seuil de 1%). 

Ainsi, nous pouvons le constater à l’analyse des résultats de l’estimation, les 

gains à l’exportation jouent un rôle important dans les décisions d’importation de la 

Guinée mais malheureusement le pays importe plus qu’il n’exporte. Pour rompre 

avec ces déficits prolongés de la balance commerciale, la Guinée devrait importer 

moins qu’il n’exporte. La mise en place d’un appareil productif est une mesure 

permettant de réduire les déficits de la balance de paiements. 
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La fin du XXe siècle marque la diversification de projets miniers sur le plan 

international avec pour objectif de répondre à la demande mondiale croissante en 

minerais et se matérialise par de multiples transformations brutales des paysages, 

impactant le cadre de vie des communautés locales. Cette demande des grands 

marchés suscite un intérêt pour l’extraction des ressources d’Afrique, qui constitue 

une région à forte spécialisation minière. 

La Guinée comme beaucoup d’autres pays d’Afrique subsaharienne, dispose de 

ressources naturelles abondantes et diversifiées. Son secteur minier regorge en son 

sein: 30% des réserves mondiales de bauxite (OMC 2005); 12 milliards de tonnes 

pour le fer; 500 tonnes pour l’or; 25 millions de carats de diamants, (FMI, 2008). 

En effet, la Guinée n’échappe pas au «paradoxe de l’abondance»
1
 que connaisse 

la majorité des pays en développement, riches en ressources naturelles, mais elle 

semble plongée dans une situation économique difficile, caractérisée par de faibles 

performances et un déficit de gouvernance. 

Ce contraste constitue une préoccupation majeure et qui amène à se poser la 

question suivante: «En quoi les exportations minières peuvent-elles contribuer à la 

croissance économique en République de Guinée?» 

Pour répondre à cette question le modèle à correction d’erreurs (MCE), sont 

proposés en vue d’étudier les effets des exportations minières sur la croissance du 

PIB réel, entre 1996 et 2015. 

Dans la perspective de cette recherche, nous adopterons une démarche 

méthodologique quantitative basée sur la collecte des données. 

Les exportations en partie constituent l’un des principaux moteurs de la 

croissance économique dans la plupart des pays dotés de ressources naturelles. C’est 

pourquoi, au XVIII
e 

siècle, l’analyse du commerce international s’est opposée à la 

doctrine mercantiliste quant à la nullité de son gain. Adam Smith, David Ricardo et 

tant d’autres ont démontré que le commerce international n’est pas un jeu à somme 

nulle. La spécialisation et l’échange sont à l’origine d’un gain net, ayant des effets 

distributifs au sein des pays adoptant une bonne politique commerciale. 

Théoriquement, le commerce international reste le principal moyen pour tisser 

des rapports économiques entre les nations tout en essayant de tirer le maximum 

davantage possible comme le souligne Peter H. Linder et Charles Kindle berger. 

 

__________________ 
1 
Paradoxe de l’abondance : Immenses ressources naturelles avec une faible retombée économique 
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Pour Adam Smith, chaque nation possède à coup sûr des avantages 

commerciaux pour pouvoir, au cas où le commerce international serait libre de toute 

entrave et règlementation, faire des échanges avantageux, cela peut améliorer au 

prima bord la division du travail, la liberté des échanges et le bien-être. Ricardo 

(1817) à la différence de Smith aborde la théorie de l’avantage comparatif, selon lui, 

c’est l’avantage relatif qui est important et non l’avantage absolu, et que chaque pays 

se spécialise dans les produits pour lesquels il dispose d’un avantage comparatif, dans 

la mesure où l’avantage est le plus grand. 

Toutefois de nombreuses études pratiques ont été réalisées afin de vérifier 

l’apport des exportations entant que produit stimulant la croissance économique. Pour 

étudier l’impact des échanges sur la croissance économique dans six pays d’Afrique 

de l’Ouest (Burkina Faso, Benin, Ghana, Mali, Niger, et Nigeria), Lemzoudi (2005) 

utilise un modèle de type Cobb-Douglas et une procédure de cointégration sur des 

séries temporelles de 1980 à 2002. Le résultat montre que pour les trois pays, le 

Burkina Faso, le Mali et le Niger, il existe une relation négative entre le degré 

d’ouverture et la croissance économique et cela à cause de leur enclavement. 

La spécification du modèle consiste à une formulation du modèle, la sélection 

des variables et à la présentation des sources de données. Les exportations minières 

constituent l’ensemble de flux de marchandises minières qui sortent du territoire 

national et qui devraient influer positivement sur la croissance économique. Dans 

notre modèle nous faisons apparaitre les facteurs qui influencent la croissance de 

façon globale. A ce sujet, nous allons utiliser les spécifications deFawaz A. 

Adechinan Aminou, 2012. Pour cela, nous avons retenu les variables explicatives 

suivantes: les exportations minières (xm); Les exportations non minières (xnm); le 

produit intérieur brut réel, (pibr); le taux brut de scolarité, (tsb); l’investissement 

prive, (invpr); l’investissement publique, (invpu); le terme d’échange, (te). 

En tenant compte de la spécification décrite ci haut et des hypothèses de l’étude, 

notre modèle se présente comme suit 

 

Log (Pibr) = f (Log(xm) ; Log(xnm) ; log(invpu) ; Log(invpr) ; Log(te) ; Log(tbs)). 

 

La meilleure stratégie de gestion des ressources minières résulterait, de la 

transparence, l’équité et la responsabilité dans les contrats miniers, pétroliers, et 

gaziers (MPG) de l’Etat. Il pourrait mettre l’accent sur la diversification des 

exportations minières en l’élargissant à d’autres minerais tels que, le fer, le nickel, 

l’or. 

Les exportations non minières sont en grande partie orientées vers des produits 

primaires profitables à l’étranger. L’Etat pourrait changer cette tendance en mettant 

en place une stratégie orientée vers l’exportation de produits de forte valeur ajoutée; 

tels que l’anacarde, la banane, les pommes de terre, le coton. 
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Начиная с XXI в. обостряется необходимость смены курса развития 

глобальной экономики. Суть проблемы заключается в том, что нынешняя 

модель мировой экономики обогащается в большей степени за счет природных 

ресурсов, лимит которых ограничен. Так, проблема выживания будущих 

поколений все более часто обсуждается на международных конференциях. 

По мнению многих ученых, концепция устойчивого развития включает в 

себя не только экологическую составляющую, а также экономическую и 

социальную. Поскольку только при взаимодействии и взаимосвязи этих 

компонентов можно прийти к всестороннему устойчивому развитию общества. 

Однако мы считаем, что невозможно представить кардинальное изменение в 

экономической, социальной, либо экологической системах страны без прямого 

вмешательства государства, то есть политической составляющей. Таможенные 

органы, как и другие государственные службы, являются одним из институтов 

государственной власти, а соответственно могут внести некоторый вклад на 

пути к достижению общего благосостояния. 

Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого развития и 

169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс 

в достижении Целей контролируется и отслеживается при помощи набора 

глобальных показателей. 

В компетенцию белорусских таможенных органов входит подготовка 

данных по следующим показателям: 17.10.1.1 «Средневзвешенный уровень 

импортных таможенных тарифов в Республике Беларусь», 17.12.1.1 «Средний 

уровень импортных таможенных тарифов в Республике Беларусь, применяемый 

в отношении развивающихся стран, наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств». Разработка методики оценки которого 

и его расчет планировался в 2018 году, однако до настоящего времени в 

https://ideas.repec.org/p/bbv/wpaper/1230.html
https://ideas.repec.org/p/bbv/wpaper/1230.html
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/WP_1230_tcm348-363370.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/WP_1230_tcm348-363370.pdf
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открытом доступе на веб-сайте Белстата эта статистика недоступна, что, на наш 

взгляд, является минусом. 

Кроме этого, таможенные органы являются соисполнителем по 

показателям 10.а.1.1 «Доля товарных позиций наименее развитых и 

развивающихся стран, к которым по импорту применяются нулевые тарифы в 

Республике Беларусь» (совместно с Главным управлением статистики внешней 

торговли, особых экономических зон и баланса товарных ресурсов Белстата) и 

15.7.1.1 «Доля незаконно ввозимых и вывозимых через государственную 

границу Республики Беларусь (перемещаемых) диких живых животных, их 

частей и (или) дериватов, от общего количества перемещаемых диких 

животных, их частей и (или) дериватов» (совместно с Министерством 

природных ресурсов и окружающей среды). 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные органы имеют 

некоторое влияние по целям 10, 15 и 17. 

Цель 10: уменьшение неравенства. В связи с этим советуется усилить роль 

развивающихся стран на форумах международных экономических и 

финансовых учреждений, на которых принимаются решения. В 2016 году более 

64 процентов продукции, экспортируемой наименее развитыми странами на 

мировые рынки, облагались нулевыми тарифами, что на 20 процентов больше, 

чем в 2010 году. Однако мы считаем, что этот процент можно и нужно 

повышать. 

Цель 15: Сохранение экосистем суши. Так, например, леса не только 

обеспечивают продовольственную безопасность и убежище, но и играют 

ключевую роль в борьбе с изменением климата, помогают сохранить 

биологическое разнообразие. С таможенной стороны проводится 

протекционистская политика в отношении древесных и других природных 

ресурсов, что можно считать положительным моментом, однако, работа по 

этому вопросу должна все более углубляться, возможно за счет более 

детального анализа соотношения экспортных таможенных пошлин и ущерба 

национальной природе. 

И цель 17: партнерство в интересах устойчивого развития. В рамках этой 

цели хотелось бы порассуждать о возможном потенциале и настоящей работе 

ЕАЭС. Так, успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития 

невозможна без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях 

всеохватывающих партнерских отношений между правительствами, частным 

сектором и гражданским обществом. Поэтому работа по решению этих проблем 

на уровне ЕАЭС должна проходить особенно интенсивно. 

Также хочется отметить цель 16, по которой таможенные органы не ведут 

статистику, однако ведут активную работу. Здесь таможенная структура как 

учреждение, на наш взгляд играет важную роль, поскольку она имеет доступ к 

контролю торговли – одной из базовых основ экономики, а также людей, тем 

самым обеспечивая проверку вместе с пограничной службой на незаконное 

перемещение оружия и боеприпасов, торговлю людьми и т. п. 
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Проанализировав в целом ЦУР, по нашему мнению таможенная структура, 

а также ЕАЭС могут внести свой положительный вклад и по следующим 

другим целям: 

Цель 8: Так, согласно этой цели, для обеспечения устойчивого 

экономического роста обществам нужно создавать условия для того, чтобы у 

людей была качественная работа, стимулирующая развитие экономики без 

вреда для окружающей среды. В таможенных органах и других 

государственных органах работает достаточно большой процент граждан 

Республики Беларусь, соответственно, если предусмотреть достойные условия 

труда для этих лиц, то уже таким образом можно улучшить общий показатель 

по стране. То есть каждая организация, не важно, государственная или нет, 

должна быть ответственна за своих сотрудников, создавать для них 

благоприятные условия и стимулировать оберегающее отношение к природным 

ресурсам на рабочих местах, что впоследствии обернется для руководящего 

состава более высокими показателями работы, а также экономическими 

выгодами. 

Цель 9: Согласно ООН, для обеспечения роста производительности и 

доходов, а также для улучшения результатов оказания медицинских и 

образовательных услуг необходимо вкладывать средства в инфраструктуру. В 

этом случае нас могут интересовать обеспечение роста производительности и 

доходов. Так, например, использование служебного транспорта с 

электродвигателем или двигателем гибридного типа могло бы намного 

уменьшить расходы таможенных органов. Также если рассматривать этот 

вопрос за пределами самой таможенной структуры, то мерами тарифного 

регулирования можно создать благоприятные условия для бизнеса ЕАЭС для 

модернизации производств на более экологически устойчивый уровень.  Более 

того, согласно этой цели, необходимо активизировать научные исследования, 

стимулировать к 2030 году инновационную деятельность. Мы считаем, что 

белорусская таможня на пути к этому, поскольку в 2019 году в выставке «Tibo» 

государственный таможенный комитет также принимал участие. Им была 

представлена новая разработка: пломбы отслеживания международных 

транзитных перевозок, однако введение проекта в действие пока только 

планируется, т. к. он находится на стадии разработки и внедрения. На наш 

взгляд, работа в этой сфере должна проводиться более активно.  

Цель 11: Так, к 2030 году планируется обеспечить всеобщую возможность 

пользования безопасными, недорогими, доступными и экологически 

устойчивыми транспортными системами. Таможенные структуры могли бы, по 

нашему мнению, благоприятствовать этому за счёт мер тарифного 

регулирования. Например, с марта 2020 г. Советом ЕЭК принято решение об 

обнулении ставок пошлин для электромобилей, это решение будет действовать 

до декабря 2021 г. Согласно этой цели будущее предполагает наличие городов с 

доступом к основным услугам, адекватным энергоснабжением, жильем, 

транспортом и многим другим – все это может являться объектом «мягкого» 
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налогообложения в целях инвестиций государства в нынешнее и будущее 

поколения. 

Цель 13: Борьба с изменениями климата. Эта проблема переживается на 

всех континентах планеты, и, рано или поздно, если ничего не менять в 

системе, а только увеличивать темпы индустриализации прежними методами, 

это будет особенно заметно и у нас в регионе. Так, например, согласно ООН, 

каждый прирост температуры на 1 градус приводит к сокращению урожая 

зерновых примерно на 5 процентов. Поэтому опять же грамотный подход к 

тарифам на посевные культуры, их удобрения, продукты сельского хозяйства и 

животноводства, контроль их качества и маркировки могут стать одним из 

решений этой проблемы. Также следует отметить, что таможня ведет здесь 

работу согласно международной инициативе «Зеленая таможня». 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что для обеспечения экономической 

безопасности, охраны окружающей среды и совершенствования общего 

благосостояния общества необходима эффективная работа многих органов 

государственной власти, в том числе таможенных. Наше исследование 

показывает, что эта работа может проводиться более расширенно и углубленно. 
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Вивчення взаємозв’язку між інтегрованою звітністю та фінансово-

економічною безпекою підприємства обумовлено новаціями в галузі нової 

інституційної економіки, пов’язаними із розробкою та практичним 

застосуванням стандартів інтегрованої звітності та стандартів звітності у сфері 

https://www.bsu.by/Cache/pdf/640953.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630336/EPRS_BRI(2018)630336_EN.pdf


369 
 

сталого розвитку. 

У сучасних умовах господарювання в Україні виникає потреба у 

підвищенні рівня фінансово-економічної безпеки підприємств задля їх 

стабільного функціонування та динамічного розвитку. Оскільки 

недостовірність показників інтегрованої звітності є загрозою економічній 

безпеці не тільки окремих підприємств, але й цілих галузей, то виникає потреба 

взаємозалежного вирішення проблем забезпечення фінансово-економічної 

безпеки та використання релевантної та надійної облікової інформації, яка не 

містить суттєвих помилок та упереджених оцінок. 

Задля оцінювання фінансової безпеки вітчизняні підприємства найчастіше 

застосовують три основні групи показників: ліквідність, рентабельність та 

фінансову стійкість. Вибір цих груп зумовлений тим, що фінансова безпека 

містить такі основні складові: фінансова маневреність, фінансова стабільність, 

фінансова стійкість (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Основні складові фінансово-економічної безпеки [3] 

 

Інтегрована модель звітності є інструментом отримання повної інформації 

щодо діяльності підприємства, відображає ризики і можливості та об’єднує 

нефінансову та фінансову звітність, розкриває показники результативності 

економічної, екологічної і соціальної діяльності підприємства, що забезпечує 

прозорість і доречність наданої інформації в частині бізнес-ризиків і управління 

ними [4]. 

Обліково-аналітична система інтегрованої звітності підприємства включає 

такі складові, як система бухгалтерського фінансового та управлінського 
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забезпечує такий рівень 
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активів, що дає можливість 

одержувати стабільний 

дохід протягом часу, 
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захисної реакції 
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випадку негативного 
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дає змогу виявити 
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будь-яку модель 
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(фінансової стійкості). 
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обліку, система податкового та екологічного обліку, соціального обліку, а 

також система внутрішнього контролю. Синтез перерахованих вище елементів, 

об’єднання методологічного та організаційного аспектів, сприяє зміцненню 

економічної безпеки підприємства. Ця концепція враховує погляди на сутність і 

характер змін, що відбуваються в ризиковому економічному середовищі, 

національній економічній системі [1]. 

Достовірність показників інтегрованої звітності дозволяє проводити 

всебічний моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємства та 

застосовувати тактичні і стратегічні заходи для запобігання негативним 

тенденціям у фінансовій, а отже, і в економічній сфері суб’єктів 

господарювання. 

Необхідною складовою забезпечення достатнього рівня фінансово-

економічної безпеки є оцінка стану обліку і контролю на предмет уразливості і 

здійсненню на підприємствах розкрадань та інших злочинів. Існування та 

безперервне функціонування на підприємстві системи якісного обліку і 

складання інтегрованої звітності робить позитивний вплив на стан фінансово-

економічної безпеки, так як мінімізує можливі внутрішні та зовнішні загрози. 

До внутрішніх загроз можна віднести дії або бездіяльність працівників, які 

суперечать інтересам підприємства, як наслідок це може підірвати ділову 

репутацію, завдати економічну шкоду, призвести до виникнення проблем з 

контрагентами. 

До зовнішніх загроз відносять неправомірну діяльність кримінальних 

структур, конкурентів, недобросовісних контрагентів, незаконну діяльність 

працівників правоохоронних та контролюючих органів. 

Основними незаконними господарськими операціями, які спотворюють 

показники інтегрованої звітності та загрожують фінансово-економічній безпеці 

підприємства, є: 

1. Завищення активів, прибутку та інших доходів – дає неправильне 

уявлення про фінансово-стійкий стан підприємства шляхом використання 

спотвореної вартості активів і штучного виторгу. 

2. Заниження зобов’язань і витрат – відображаються шляхом виключення 

витрат або фінансових зобов’язань. 

Завищення показників зобов’язань і витрат може здійснюватися шляхом 

помилок в періодизації, відображення фіктивного виторгу, приховування 

зобов’язань і витрат, помилок при оцінці активів, неправильного або 

недостатньо повного розкриття інформації в звітності. Отже, адекватна 

переоцінка матеріальних активів є засобом захисту підприємства від загроз 

фінансово-економічної безпеки. 

Задля забезпечення реалізації цілей з досягнення фінансово-економічної 

безпеки підприємства необхідно [2]: 

1. Здійснити оцінку бухгалтерських ризиків для досягнення відповідності 

облікової системи цілям управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства. 

2. Визначити комплекс заходів з організації інформаційного забезпечення 
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управління фінансово-економічною безпекою підприємства. 

3. Розробити організаційно-розпорядчі документи з бухгалтерського 

обліку в напрямі забезпечення функціонування системи фінансово-економічної 

безпеки шляхом визначення правового статусу відповідних працівників і схеми 

їх взаємодії. 

4. Визначити механізм підвищення кваліфікації і стимулювання 

облікового персоналу з реалізації завдань системи фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

5. Розробити схему захисту облікової інформації в умовах електронного 

документообігу для попередження рейдерських захватів бізнесу. 

6. Визначити повноваження облікового персоналу щодо здійснення 

контролю ризиків виконання певних господарських операцій для створення 

умов інтегрованого управління фінансово-економічною безпекою. 

Відповідні заходи сприятимуть підвищенню захисту бізнесу від 

розкрадань і шахрайств, знизять ризик рейдерських захватів, а також підвищать 

рівень довіри стейкхолдерів до інтегрованої звітності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що правильний підхід до 

формування показників фінансової та нефінансової інформації, які містяться в 

інтегрованій звітності підприємств, надасть можливість ефективно 

використовувати ресурси підприємства, підвищити адекватність та 

достовірність облікової інформації, а відтак й сприятиме зміцненню фінансово-

економічної безпеки підприємства. 
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В умовах світової пандемії, спричиненої поширенням коронавірусної 

інфекції, та наближенням нової економічної кризи, що охопить, безперечно, 

більшість країн світу, актуалізуються питання забезпечення економічної 

безпеки держави. Якщо під економічною безпекою розуміти 

загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний та 

стабільний розвиток економіки держави, що містить механізм протидії 

внутрішнім і зовнішнім загрозам [1], і однією із її складових, серед інших, є 

митна безпека, то варто сказати, що саме в цьому контексті негативні наслідки 

проявляться найскоріше, зважаючи і так на недостатність надходжень митних 

платежів до бюджету і невиконання плану з його дохідної частини. Так, митні 

органи у січні 2020 р. виконали план з наповнення державного бюджету на 

69,6% [2], у березні – на 84% [3] і, враховуючи тенденції, що намітилися, 

ситуація не покращиться через синергетичний вплив багатьох чинників. 

Загальновідомо, що на митні органи покладено виконання низки важливих 

функцій ‒ фіскальної, економіко-регуляторної, інформаційно-статистичної, 

міжнародно-політичної, контрольно-організаційної, захисної [4]. 

В цьому контексті варто відмітити, що, на нашу думку, первісними 

функціями були саме фіскальна, економіко-регуляторна та захисна, що 

пояснюється, в першу чергу, тривалою еволюцією митної політики. Адже 

спочатку митна політика була спрямована виключно на реалізацію фіскальної 

функції, за рахунок чого відбувалося наповнення державної казни, а згодом – 

стала регулятором обсягів товарного виробництва всередині країни та 

обмежувачем імпорту з-за кордону, а також заклала основи формування 

логістичних потоків, тобто проявилась економіко-регуляторна функція митної 

справи. І, як наслідок, цих процесів – виникла потреба у захисті митного 

кордону країни, протидії контрабанді та порушенням митних правил й 

окреслились межі захисної функції митної справи. Згодом виділилась і решта 

функцій, внаслідок розвитку митної справи і розширення повноважень митних 

органів. Однак сьогодні акцент зміщується в сторону двох з них – фіскальної та 

безпекової (захисної), причому з превалюванням останньої. Дуже важливо в 

умовах світової пандемії забезпечити дотримання законодавчо визначеного 

порядку переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України 

(стосовно відповідності фактичного вмісту, вартості та ваги заявленим 

https://nv.ua/ukr/tags/tamozhnja.html
https://nv.ua/ukr/tags/tamozhnja.html
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декларантами у митних деклараціях), ефективно протидіяти контрабанді та 

порушенням митних правил. 

Ситуація, що склалась, зокрема оголошення загальнонаціонального 

карантину у зв’язку із поширенням COVID-19, активізувала загрози митній 

безпеці країни. Значно скоротились обсяги експортно-імпортних операцій у 

січні-березні 2020 р.: експорт становив 12,25 млрд дол., імпорт ‒ 13,32 млрд 

дол., сальдо від’ємне ‒ 1,07 млрд дол. [5]. Очевидно, що наслідком цього стане 

ще більше невиконання плану митних надходжень, ненаповнення 

держбюджету, ймовірним є повторний секвестр державного бюджету, 

недофінансування окремих сфер (науки, мистецтва, освіти), які дають 

потенціал для розвитку інших сфер та галузей. В регіональному звіті Світового 

банку «Економічний огляд, весна 2020» вказується, що пандемія COVID-19 

спричинить скорочення ВВП України у 2020 році на 3,5%, у 2021-му економіка 

відновиться до 3%, після чого у 2022 році Світовий банк очікує зростання до 

4% [6]. 

Звичайно, в таких умовах зростають обсяги переміщення через митний 

кордон України товарів протиепідемічного призначення, а також заборонених, 

незареєстрованих та фальсифікованих лікарських препаратів у міжнародних 

поштових відправленнях. Це несе загрозу свідомого заниження декларантами 

митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон, із 

порушенням їх класифікації відповідно УКТ ЗЕД й мінімізації митних 

платежів, тому це вимагатиме посилення митного огляду відправлень, що 

містять лікарські засоби і супутні товари. 

Водночас, при падінні рівня життя населення та його купівельної 

спроможності (в тому числі і митників) можливе зниження високої 

моральності, етичних якостей та системи стимулювання до підвищення 

професійного рівня та покращення результатів роботи митників у зв’язку із 

необхідністю забезпечення потреб власних сімей (посилення корупційної 

складової), адже при митному огляді вони, ймовірно, можуть «не побачити» 

невідповідності фактично переміщуваних товарів задекларованим. 

Ще однією загрозою є продовження загальнонаціонального карантину, 

спричиненого поширенням COVID-19. Це зумовлює необхідність подальшої 

діджиталізації послуг, що надаються митницями, можливості їх надання у 

віддаленому доступі, без прямого контакту митних працівників та декларантів. 

Отже, актуальною є зміна штатної структури ДМСУ внаслідок діджиталізації – 

зростання питомої ваги ІТ-спеціалістів і, відповідно, зменшення чисельності 

тих, що займаються митним оформленням. Крім того, поширення пандемії 

вимагає забезпечення постійного індивідуального захисту тих митників, які 

працюють в діючих пунктах пропуску та (або) проводять митні огляди товарів, 

що надходять з-за кордону, тобто збільшення фінансових витрат ДМСУ. 

Особливо, за умов, коли у Рівненській області зафіксовано двох працівників 

митниці із підтвердженим діагнозом COVID-19 [7]. 

Варто відмітити, що і закриття кордонів, подальше повернення трудових 

мігрантів в Україну, неможливість їх виїзду за кордон також послабить 
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економічну безпеку нашої держави, а відтак і митну безпеку. Адже це призведе 

до зменшення переказів трудових мігрантів і, відповідно, зменшення 

можливості членів їх сімей здобувати освіту, купувати певні речі, вкладати 

кошти у розвиток власної справи – населення вже зараз витрачає кошти лише 

на найнеобхідніше і надалі буде намагатися заощаджувати ще більше. 

Результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» уже сьогодні засвідчили, 

що 63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення 

отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць; 16% респондентів 

зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці; 7% – до трьох 

місяців; 6% – до півроку; 3% – до року і більше [8]. 

В перспективі соціальна напруга зростатиме, загостряться проблеми 

зайнятості населення (через неможливість виїзду наших громадян з метою 

працевлаштування за кордоном, вони змушені будуть шукати місця 

прикладання праці на батьківщині, навантаження на вакантні місця зросте), 

пригальмуються можливості майбутнього економічного розвитку держави. 

В загальному основні загрози й ризики митній безпеці держави в умовах 

поширення коронавірусної інфекції та наближення світової економічної кризи 

та їх очікувані наслідки можна представити на рис. 1. 

Таким чином, в світлі того, що Всесвітня митна організація (WCO) та 

Всесвітня торгова організація (WTO) у спільній заяві визнали, що пандемія 

COVID-19 ставить перед світом безпрецедентні соціальні та економічні 

проблеми, а надзвичайні заходи, необхідні для приборкання поширення 

хвороби, здійснюють ненавмисний вплив на світову економіку і торгівлю, 

включаючи глобальні ланцюги поставок, які виробляють і поширюють товари 

першої необхідності, такі як предмети медичного призначення, продукти 

харчування та енергія [9], то розв’язання цих проблем вимагає зважених рішень 

на усіх рівнях влади. 

Очевидно, що наразі необхідна консолідація зусиль представників різних 

сфер (державних діячів, громадськості, науковців, медиків та ін.), щоб 

виробити спільну, разом з іншими європейськими країнами, стратегію дій щодо 

подолання наслідків пандемії та пов’язаної із нею економічної кризи, а також 

невідкладно вживати певні заходи щодо посилення в цьому контексті митної 

безпеки країни. 
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Рисунок 1 – Загрози і ризики митній безпеці України в умовах світової пандемії 

та наближення економічної кризи 
Джерело: авторське бачення 
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Активізація переміщення 
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фальсифікованих лікарських 
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необхідністю забезпечення потреб власних 
сімей (посилення корупційної складової) 

1) Необхідність тотальної діджиталізації 
послуг, що надаються митницями, можливість 
їх надання у віддаленому доступі, без прямого 
контакту митних працівників та декларантів. 
2) Необхідність постійного індивідуального 
захисту митників, які працюють в діючих 

пунктах пропуску та (або) проводять митні 
огляди товарів, що надходять з-за кордону, 
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повернення трудових мігрантів 

в Україну, неможливість їх 
виїзду за кордон, на заробітки 

Зменшення переказів трудових мігрантів, 
відповідно, зменшення можливості членів їх 
сімей здобувати освіту, купувати певні речі, 
вкладати кошти у розвиток власної справи – 
населення вже зараз витрачає кошти лише на 

найнеобхідніше і надалі буде намагатися 
заощаджувати ще сильніше 

Збільшення обсягів переміщення 

через митний кордон України 

товарів протиепідемічного 

призначення 

Свідоме маніпулювання декларантами 
митною вартістю при переміщенні таких 

товарів (заниження вартості, невідповідність 
коду товару УКТ ЗЕД) і, як наслідок, 

недоотримання митних платежів 
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Les scandales financiers dans ces dernières années sont à l’origine de la faillite 

de nombreuses entreprises qui se sont traduits en des crises de confiance qui ont 

éclaté envers la fiabilité et la sécurité de l’information financière. Ces scandales, ont 

mis en lumière l’importance d’une information financière de qualité dans la pérennité 

de l’entreprise. 

Quel est l’impact de la qualité de l’information financière sur les utilisateurs des 

états financiers des sociétés minières? 

- Quelle est l’influence de la transparence sur la qualité de l’information 

financière dans le secteur Minier? 

- Comment peut-on analyser l’impact des anomalies décelées au niveau de la 

qualité de l’information comptable sur les utilisateurs des états financiers ? 

Il s’agira ici de formuler des hypothèses de recherche qui feront l’objet de 

vérification dans notre étude. Les hypothèses indépendantes suivantes ont été 

retenues: 

Hypothèse 1: Le diagnostic des états financiers du secteur minier nous édifiera 

sur les anomalies et les dysfonctionnements portant sur l’information financière et 

comptable du secteur minier en Guinée. 

Hypothèse 2: l’analyser de l’impact des écarts trouvés permettra de mieux se 

situer sur la bonne gestion des recettes dans le secteur minier. 

Notre objectif est d’étudier l’impact de la qualité de l’information financière et 

comptable des états financiers dans les sociétés minières. 

Expliquer l’influence du système comptable sur la transparence de la qualité de 

l’information financière dans le secteur Minier. 
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Analyser les anomalies décelées en matière de qualité de l’information fournie 

aux utilisateurs des états financiers. 

Dans cette recherche, la démarche méthodologique adoptée est l’approche 

constructiviste. La démarche hypothético-déductive consiste à établir des hypothèses 

à partir de théories existantes et à vérifier ensuite sur le terrain. 

Plusieurs travaux empiriques ont montré qu’une meilleure qualité de 

l’information financière est associée à l’efficience des décisions d’investissement des 

entreprises. Une telle association a été documentée aussi bien dans les pays 

développés que sur les marchés émergents. 

Ainsi l’enquête quantitative sera menée, dans un second temps, par 

l’administration d’un questionnaire destiné à un échantillon. 

Qualité de l’information financière; Décision d’investissement; Coût du capital; 

Volatilité des titres; Fiabilité de l’information; Résultat comptable; 

Performance de la firme: Ressources de financement; Intérêt des actionnaires; 

Coûts d’agence; Activités managériales; Contrôle sur les décisions des dirigeants et 

cash-flows. 

Une association négative (positive) entre la fiabilité de l’information financière 

mesurée à travers la qualité des accruals et les dépenses d’investissement des 

entreprises (surinvestissement et/ou sous-investissement). 

Relation négative entre la qualité des accruals et la probabilité que les 

entreprises déviennent à la baisse (sous-investissent) ou à la hausse (surinvestissent) 

de leur niveau d’investissement optimal. 

(Tobin, 1969; Hayashi, 198; Abel, 1983), le Q de Tobin représenterait l’unique 

déterminant de la décision d’investissement. 

D’après cette théorie, les dirigeants devraient investir jusqu’à ce que la 

rentabilité marginale soit égale à zéro. 

La littérature financière reconnaît qu’en raison des imperfections du marché 

causées par les problèmes de sélection adverse (Myers et Majluf, 1984; Stiglitz et 

Weiss, 1981) et d’aléa moral (Jensen et Meckling, 1976; Jensen, 1986), les 

entreprises peuvent dévier de leur niveau d’investissement optimal et ce, soit en 

surinvestissant ou en sous investissant. 

Tout un courant de la littérature comptable (Bushman et Smith, 2001; Healy et 

Palepu 2001; Lambert, 2001; Verrecchia, 2001; Watts, 2003; Ball et Shivakumar, 

2005, etc…) fait valoir qu’une meilleure qualité de l’information financière divulguée 

permet d’améliorer la décision d’investissement, à travers l’abaissement des 

problèmes d’asymétrie d’information et des coûts d’agence, lesquelles entraîneront 

respectivement l’atténuation du sous et du surinvestissement. 

Une information financière de qualité réduit à la fois les problèmes d’asymétrie 

d’information et les coûts d’agence, elle entraînera alors, l’atténuation des problèmes 

de sous et de surinvestissement. 

Au même moment, si certaines caractéristiques attachées à l’information 

financière, particulièrement une information plus conservatrice, appellent à réduire 

les coûts d’agence en exerçant un meilleur contrôle tant en amont qu’en aval sur les 
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décisions des dirigeants, cela dissuadera ces derniers à mettre en place des 

investissements non rentables. 

Selon Biddle et al; (2009) une information financière de meilleure qualité est 

associée avec. 

La comptabilité en tant que représentation objective de la réalité économique de 

l’entreprise, connaît une véritable crise de légitimité, poussant le monde académique 

à s’intéresser de près aux conséquences économiques de la publication de chiffres 

comptables de qualité. 

De fait, plusieurs auteurs documentent qu’une information financière de qualité 

est associée à une réduction du coût du capital (Francis et al; 2004; Lara et al; 2010), 

à une augmentation de la liquidité des titres (LaFond et al; 2007) ou encore à une 

réduction du sous et surinvestissement (Biddle et al; 2009; Chen et al; 2011). 

Les résultats démontreront si la qualité des accruals ne présente aucun effet dans 

l’atténuation des dépenses d’investissement des entreprises plus enclines au 

surinvestissement ou dans la diminution de la probabilité du surinvestissement.  Par 

ailleurs, nous vérifierons si le conservatisme comptable ne présentera aucun effet 

significatif et ne pourra constituer un levier d’action dans l’amélioration du 

comportement d’investissement des entreprises. 

Les attributs du résultat comptable permettent d’améliorer le comportement 

d’investissement des entreprises. Une meilleure qualité des accruals accroît la 

précision et la fiabilité des résultats comptables, abaissant le coût du capital et 

réduisant ainsi le sous-investissement. D’un autre côté, un résultat comptable plus 

conservateur, alloue aux organes de gouvernance d’exercer un meilleur contrôle sur 

les décisions managériales, et donc à réduire ex-ante leur incitation et leur habilité à 

entreprendre des investissements non rentables. 
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Розвиток економіки України сьогодні відбувається у складних, неординар- 
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них умовах кризи державних фінансів і грошово-кредитної системи, значного 

послаблення фінансової стійкості та рівноваги, серйозних внутрішніх і 

зовнішніх викликів [1].Усі ці фактори негативно впливають на стан фінансової 

стабільності та безпеки країни. Однією з важливих умов її зміцнення є 

ефективне управління державним боргом, яке дозволить зменшити боргове 

навантаження на видаткову частину бюджету та уникнути кризової боргової 

ситуації. 

Існування внутрішніх і зовнішніх боргів уже давно є невід’ємною 

частиною фінансової системи у більшості країн світу. Державний борг 

зумовлюється наявністю дефіциту бюджету, покриття якого потребує 

додаткових фінансових ресурсів. У такому випадку країни вдаються до 

залучення цих ресурсів у зовнішніх кредиторів, основними з яких є такі 

міжнародні фінансові інститути, як Міжнародний валютний фонд, 

Європейський Союз та Світовий банк. Наявність державного боргу спричинює 

збільшення видатків на сплату процентів за його користування. 

На сьогодні серед основних проблем в управлінні державним боргом 

України можна визначити такі: 

 відсутність досконалого інституційного механізму управління 

державним боргом та ефективного використання залучених державою коштів; 

 підвищення рівня валютних ризиків, у зв’язку з переважанням в 

структурі державного боргу зовнішньої заборгованості; 

 високі темпи зростання обсягу заборгованості в абсолютних та 

відносних (відносно до ВВП) величинах; 

 збільшення витрат на обслуговування державного боргу, обумовлене 

девальвацією національної валюти; 

 слабкий розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів, що 

ускладнює процес залучення державних позик; 

 значна частка гарантованих державою позик, що може стати загрозою 

додаткових витрат у разі неплатоспроможності позичальників. 

Слід також зазначити, що внутрішній борг має певні відносні переваги над 

зовнішнім. Повернення внутрішнього боргу і виплати відсотків за ним не 

зменшують фінансового потенціалу держави, тоді як зовнішній борг має у своїй 

основі відплив капіталу з держави. Державний внутрішній борг гарантується 

всім майном, що перебуває у власності держави. Платоспроможність за 

внутрішніми позикам забезпечується, як правило, за рахунок внутрішніх 

джерел [2]. Розглянемо детальніше структуру та динаміку державного боргу 

України, яку представлено у табл. 1. 

Дані таблиці є свідченням того, що протягом 2016-2018 рр. обсяги 

зовнішніх і внутрішніх запозичень держави здебільшого зростають. Однак, у 

2019 р. спостерігається зменшення загальної суми заборгованості та 

перебування її у допустимих межах граничного обсягу державного та 

гарантованого державою боргу, який було встановлено ст. 5 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік» [4]. 
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Таблиця 1 – Структура та динаміка державного боргу у 2016-2019 рр., млрд грн. 

Показник 2016 2017 2018 2019 

Загальна сума державного та 

гарантованого боргу 
1 929,81 2 141,82 2 168,45 1 998,30 

Державний борг 1 650,83 1 833,71 1 860,29 1 761,37 

– внутрішній борг 670,65 753,40 761,09 829,50 

– зовнішній борг 980,19 1 080,31 1 099,20 931,87 

Гарантований державою борг: 278,98 308,11 308,16 236,93 

– внутрішній борг 19,08 13,41 10,35 9,35 

– зовнішній борг 259,89 294,70 297,81 227,57 

Джерело: розроблено авторами за даними [3]. 

 

Наразі уряд держави намагається покращувати ефективність політики 

управління державним боргом України. Міністерством фінансів було 

запроваджено «Середньострокову стратегію управління державним боргом на 

2019-2022 роки» [5]. 

Основними завданнями з управління державним боргом є: 

 збільшення частки державного боргу у національній валюті; 

 залучення іноземних інвесторів до інвестування в облігації у 

національній валюті; 

 здійснення операцій з активного управління державним боргом з метою 

зменшення пікових навантажень на державний бюджет та стимулювання 

попиту на державні цінні папери; 

 проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на 

міжнародний ринок капіталу; 

 подальше удосконалення політики управління державним боргом з 

використанням найкращих світових практик. 

Також одним з кроків вдосконалення політики з управління державним 

боргом є створення Агентства з управління державним боргом України [6]. 

Подібна модель управління державним боргом через окремий орган (агентство) 

десятиліттями успішно використовується такими країнами Європейського 

союзу як, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція та інші. 

Передбачається, що основними завданнями, покладеними на Агентство, 

будуть: проведення операцій з державним боргом, зокрема обмін, випуск та 

продаж боргових зобов'язань, використання деривативів та операцій купівлі-

продажу цінних паперів із зазначенням зворотного їх продажу; організація 

здійснення витрат на виплати за державними деривативами, аналіз і здійснення 

активних операцій з державними деривативами. 

Отже, управління державним боргом є важливою складовою фінансової 

безпеки країни. Для того, аби підвищити ефективність політики управління 

державною заборгованістю, уряду необхідно впроваджувати дієві заходи, серед 

яких можна визначити: зменшення частки заборгованості, що номінована в 
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іноземній валюті; вдосконалення боргової політики України та перехід до 

стратегічного управління державним боргом; зменшення обсягів залучень 

міжнародних фінансово-економічних та організацій розвитку, які 

супроводжуються додатковими умовами кредитування, що призводять до 

обмеження економічної та політичної залежності нашої країни. 
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