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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
І ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Проведено аналіз надходження коштів до місцевих бюджетів України. Досліджено необхідні статті видатків на 
місцевому рівні. Розглянуто першочергові цілі на які використовуються кошти з місцевих бюджетів. Також акценто-
вана увага на проблеми ефективності та цільовому використанні кошті на місцевому рівні.
Ключові слова: місцевий бюджет, кошти, доходи, видатки, ефективність, цільове використання.

Постановка проблеми. Як і кожний бюджет, 
місцевий бюджет складається із доходів і 

видатків. Усі доходи місцевих бюджетів мають мати 
цільове спрямування, тоді їх можна ефективно ви-
користовувати. Однак часто виникає проблема де-
фіциту бюджету на місцевому рівні, що призводить 
до неможливості покривати усі видатки. 

Особливо актуальними є проблеми вирішення 
неефективного використання коштів місцевого бю-
джету. Також необхідно вдосконалити механізм ви-
значення цілей на які в першу чергу повинні вико-
ристовуватися кошти з місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ве-
лику роль у наповнені місцевих бюджетів і раціо-
нальному витрачанні коштів на видатки відіграють 
вчені, як вітчизняні так і зарубіжні. Як свідчить 
практика, дослідження проблеми ефективного і ці-
льового використання коштів з місцевого бюдже-
ту, дає можливість уникнути помилок і розробити 
ефективний механізм з наповнення бюджету, що 
своєю чергою дозволить погашати витрати у міс-
цевих потребах. Зокрема варто відзначити таких 
вчених як:

 В.В. Зайчикової [1], Г.О. Cукрушевої [2], О.О. Бабі- 
нової [3], І.В. Запатріної [4], К.В. Павлюка [5],  
С.М. Батіщевої [6], Г.В. Мамонової, К.Д. Салямон-Мі-
хєєвої [7], В.П. Бралатан, Н.Г. Здирко, А.О. Дублянсь- 
кої [8], Т.М. Мигович [9].

Мета статті. Метою статті є зясувати шляхи 
підвищення ефективності використання коштів в 
умовах економічної кризи та визначити основні на-
прями використання коштів місцевих бюджетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
умовах тотального дефіциту бюджетних коштів на 
державному та на місцевому рівнях поряд із здат-
ністю органів управління акумулювати достатні 
обсяги фінансових ресурсів місцевих бюджетів на 
перший план виступає питання їхнього ефективно-
го використання та одержання максимально мож-
ливого результату. Зазначене завдання усклад-
нене існуванням низки проблем об’єктивного та 
суб’єктивного характеру. 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України міс-
цевий бюджет – це план утворення і використання 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 
функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Доходи місцевих бюджетів – це кошти, що над-
ходять до відповідних місцевих бюджетів у розмі-
рах і порядку, встановлених законом. Складаються 
з власних або закріплених доходів, відрахувань від 
регульованих доходів, дотацій, субсидій, субвенцій 
та інших трансфертів. Доходи місцевих бюджетів 
розрізняють податкові й неподаткові.

Під ефективність використання коштів місцевих 
бюджетів пропонуємо розуміти результат досяг-
нення певних цілей та завдань бюджетної політики.

При цьому цільове використання коштів місце-
вих бюджетів передбачає використання бюджетних 
коштів тільки на цілі, визначені бюджетними при-
значеннями та бюджетними асигнуваннями.

Для ефективного і цільового використання ко-
штів необхідно проаналізувати витрати місцевих 
бюджетів, на що саме спрямовані доходи місцевих 
бюджетів, на які статті видатків потрібно збіль-
шити кошти, а на які можна зменшити видатки з 
метою ефективного використання фінансової бази 
місцевого самоврядування. 

Видатки місцевих бюджетів – це кошти, спря-
мовані на здійснення програм та заходів, передба-
чених відповідним бюджетом.

До основних видатків місцевих бюджетів відно-
сять видатки на [11]:

• місцеву пожежну охорону;
• позашкільну освіту;
• соціальний захист та соціальне забезпечення:
• відшкодування різниці між розміром ціни (та-

рифу) на житлово-комунальні послуги, що затвер-
джувалися або погоджувалися рішенням місцевого 
органу виконавчої влади та органу місцевого само-
врядування, та розміром економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво (надання);

• місцеві програми розвитку житлово-кому-
нального господарства та благоустрою населених 
пунктів;

• культурно-мистецькі програми місцевого зна-
чення, в тому числі зоопарки загальнодержавного 
значення комунальної власності;

• програми підтримки кінематографії та засобів 
масової інформації місцевого значення;

• місцеві програми з розвитку фізичної культу-
ри і спорту;

• типове проектування, реставрацію та охорону 
пам'яток архітектури місцевого значення;

• транспорт, дорожнє господарство
• обслуговування місцевого боргу;
• програми природоохоронних заходів місцевого 

значення;
• управління комунальним майном;
• регулювання земельних відносин;
• інші програми.
Проведемо аналіз видатків місцевих бюджетів 

в розрізі основних напрямів спрямування коштів 
місцевих бюджетів. Проаналізуємо загальний обсяг 
видатків і темп їхнього зростання за декілька років, 
і за загальним, і спеціальним фондами.

З таблиці 1 ми можемо сказати, що видатки 
з місцевих бюджетів зростали в період з 2010 по 
2013 роки, проте вже в 2013 році загальні видат-
ки зменшилися на 1 387,4 млн. грн. в порівнянні з 
2012 роком, за рахунок зменшення видатків спе-
ціального фонду в порівнянні з попереднім роком  
на 9 167,8 млн. грн. 

© Лоза M.П., 2014
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Таблиця 1
Видатки місцевих бюджетів (без урахування  
коштів, що передаються з місцевих бюджетів 
до державного бюджету) за 2010 – 2013 роки
Видатки 2010 2011 2012 2013

Усього, млн. 
грн., у т.ч.: 152020,3 178070,5 221232,8 219845,4

 – загаль-
ний фонд 133474,9 149833,2 188638,6 196419,0

 – спеціаль-
ний фонд 18545,4 28237,3 32594,2 23426,4

*Складено авторами на основі джерела [12]

Доволі висока питома вага видатків на соціаль-
ну сферу є позитивною для суспільства, адже в 
майбутньому це призведе до розв’язання питань 
соціально-економічного розвитку та позитивних 
тенденцій у суспільстві. На цей час в Україні ви-
датки соціального напряму націлені виключно на 
фінансування споживацьких потреб, зокрема, на 
збільшення розмірів соціальних виплат, наприклад, 
пенсій, допомоги при народженні дитини тощо та 
поетапне збільшення розміру мінімальної заробіт-
ної плати (рис. 2.).

У розрізі тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів у 2013 році, по-
рівняно з 2012 роком, видатки загального фонду 
місцевих бюджетів зросли за всіма основними на-
прямами.
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Рис. 1. Структура видатків місцевих бюджетів 
за функціональною класифікацією

*Складено автором на основі джерела [12]

Із рис. 2. бачимо, що видатки місцевих бюджетів 
спрямовані в основному на освіту, охорону здоров’я, 
соціальний захист і соціальне забезпечення насе-
лення.

Ефективне використання коштів місцевих бю-
джетів є можливим лише за умов належного вико-
нання власних та делегованих повноважень, покла-
дених на органи місцевого самоврядування. Своєю 
чергою від успішного виконання власних та деле-
гованих повноважень, покладених на органи місце-
вого самоврядування, залежить успішне виконання 
місцевих бюджетів (рис. 3).

Ефективність 
використання 

коштів місцевих 
бюджетів

Успішне виконання 
місцевих бюджетів за 

доходами  і 
видатками

Ефективність виконання
власних та делегованих

повноважень,
покладених на органи

місцевого
самоврядування

Рис. 2. Взаємозв’язок між складовими ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів [13]

Таким чином, причиною невиконання бюджету 
за видатками може бути неефективне використан-
ня коштів місцевих бюджетів, але невиконання ви-
даткової частини місцевого бюджету не означає, 
що кошти використані неефективно. Проте дотри-
мання певних процедур бюджетного процесу та 
повне виконання зобов’язань органами місцевого 
самоврядування не буде гарантом ефективного ви-
користання коштів місцевих бюджетів.

На сьогоднішній день для оцінки ефективності 
використовуються такі методи [11]:

• порівняльний аналіз результатів, досягнутих 
у попередній період з визначеними цілями;

• порівняльний аналіз альтернативних шляхів 
вирішення тих чи інших завдань;

• факторний аналіз впливу змін факторів на ре-
зультат;

• аналіз пакета даних шляхом відношення між 
вхідними ресурсами та отриманими результатами з 
точки зору максимальної ефективності.

 Нецільовим використанням бюджетних коштів 
визнається витрачання бюджетних коштів на цілі, 
що не відповідають [13]:

• бюджетним призначенням, установленим за-
коном про Державний бюджет України, рішенням 
про місцевий бюджет;

• бюджетним призначенням, установленим рі-
шенням про місцевий бюджет;

• напрямам використання бюджетних коштів, 
визначених у паспорті бюджетної програми;

• напрямам використання бюджетних коштів, 
визначених у порядку використання бюджетних 
коштів;

• бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, 
кошторису, плану використання бюджетних ко-
штів).

Нецільове використання бюджетних коштів, 
тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають 
бюджетним призначенням, встановленим законом 
про Державний бюджет України чи рішенням про 
місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигну-
ванням чи кошторису, має наслідком зменшення 
асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на 
суму коштів, що витрачені не за цільовим призна-
ченням, і притягнення відповідних посадових осіб 
до дисциплінарної, адміністративної чи криміналь-
ної відповідальності у порядку, визначеному зако-
нами України [13]. 

У разі нецільового використання бюджетних 
коштів, отриманих у вигляді субвенції, зазначені 
кошти підлягають обов'язковому поверненню до 
відповідного бюджету у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України. Відповідні посадові осо-
би притягаються до відповідальності згідно з зако-
нодавством [13]. 

Висновки з проведеного дослідження. Із вище 
зазначеного, можна зробити висновки, що важли-
ве значення у розподілі коштів місцевих бюдже-
тів належить ефективності і цільовому їх вико-
ристанню. Таким чином, для вирішення нагальних 
проблем підвищення ефективності використання 
коштів місцевих бюджетів України, необхідним є 
перехід до бюджетного планування і виконання 
місцевих бюджетів, орієнтованого на результат. 
Дослідження сучасного стану виконання місцевих 
бюджетів дає можливість зрозуміти всі перева-
ги від ефективного використання коштів місце-
вих бюджетів, адже ефективність використання 
коштів місцевих бюджетів України є запорукою 
ефективного задоволення соціальних та еконо-
мічних потреб населення та розвитку економіки 
країни.
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РОЗВИТОК СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ

У данній статті розглянуто сутність стартап-компаній; досліджено життєвий цикл стартап-компаній; визначені пер-
спективи та проблеми розвитку стартапів в Україні.
Ключові слова: стартап, інтернет-стартап, іноземні інвестиції, інкубатор, перспективи, інноваційний менеджмент.

Постановка проблеми. Наразі бізнес перехо-
дить в Інтернет, так він швидко розвиваєть-

ся і тому з’являється багато стартапів. Адже зро-
бити свою стартап-компанію просто і дешево. Цей 
бізнес стає цікавим для молодих підприємців тим, 
що вони можуть отримувати помірний прибуток, 
а також вирішувати глобальні, великі проблеми в 
економіці, на які стартапи завжди націлені. Голов-
ною особливістю стартап-компаній, що обумовлює 
їх актуальність, є значна масштабованість проекту 
протягом короткого часу. Для зростання потрібно 
мінімальне виробництво, краще за все віртуальне, 
яке не потребує виробничих площ. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає у визначенні перспектив та 
проблем розвитку стартап-компаній в Україні та 
закордоном.

Виклад основного матеріалу. Поняття «стартап» 
вперше з'явилося в 1939 р. в США [2]. Тоді в До-
лині Санта-Кларі (штат Каліфорнія) зосередилися 
майже всі підприємства, що працювали в галузі 
високих технологій. Тоді ж випускники Стенфорд-
ського університету Вільям Хьюлетт і Девід Пак-
кард винайшли тут свій власний невеликий проект, 
назвавши цей захід  »стартапом» [2]. З часом цей 
стартап перетворився в такого процвітаючого гіган-
та, як Hewlett-Packard [2].

Популяризація терміну «стартап» почалася в 
кінці 1990-х рр.. в період буму «дот-комів» в США 
[1]. У ті часи стартапами називали компанії, які 
більшу частину своєї діяльності здійснюють у ме-
режі Інтернет, переважно в домені «.com».

Стартап – це щойно створена компанія, яка зна-
ходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес або 
на основі нових інноваційних ідей, або на основі 
технологій, які щойно з’явились [2]. Не можна не 
відзначити, що стартап відноситься до будь-якій 
області ринку, а не тільки до IT-сфери [2]. 

З розвитком венчурного капіталу на понят-
тя «стартап» стали дивитись інакше [1]. З точ-
ки зору інвестицій будь-яка нова організація має 
певні стадії, залежно від яких змінюється харак-
тер інвестицій. Практика венчурного інвестування 
призвела до появи усталеного поділу інноваційної 
компанії на різні стадії життєвого циклу (рre-seed, 
seed, startup, growth, exit) [1]. Іноді застосовується 
і більш розширена класифікація стадій розвитку 
стартапа. Першою стадією є pre-STARTUP ста-
дія, яка включає в себе стадію pre-seed (pre-seed 
stage) – це стадія від зародження ідеї стартапу і до 
початку експлуатації; Seed стадію (seed stage), під 
час якої відбувається вивчення ринку, постанова та 
реалізація завдання, складання бізнес-плану та ви-
пробовування проекту; прототип (prototype) – під 
час цієї стадії відбувається створення технічного 
завдання та проеціювання інтерфейсів; альфа-вер-
сія проекту або продукту (alpha), коли проект вже 

створений, але ще не пройшов випробування; за-
крита бета-версія проекту або продукту (private 
beta) – стадія, коли проект вже в тому вигляді, 
яким його побачать творці та користувачі. Другою 
стадією є запуск проекту в експлуатацію або про-
дукту в виробництво і вона включає в себе стадію 
startup (startup stage) – стадія, яка триває під час 
запуску проекту та початкового періоду його робо-
ти; ранню startup-стадію (launch, or early startup 
stage); роботу з першими клієнтами, або пізню 
startup-стадію (first clients, or late startup stage). 
Третьою і останньою є post STARTUP стадія, що 
включає в себе стадію зростання (growth stage) – 
період, коли стартап на первинному ринку вже до-
сягає поставлені творцями цілі; стадію розширення 
(expansion stage) – стадія, коли стартап вже завер-
шений або близький до завершення згідно бізнес-
плану; стадію виходу (exit stage) – це стадія виходу 
стартапу із бізнеса інвесторів, які вклали інвестиції 
в цей проект; PRE-IPO stage (при виході через про-
ведення IPO – Initial Public Offering, або первинне 
розміщення компанією своїх акцій на біржі); стадія 
IPO (при виході на IPO). Таким чином, для інвесто-
рів стартап – це компанія, яка тільки почала існу-
вати, але ще не приносить стабільний дохід.

З усього вищесказаного можна виділити наступ-
ні властивості, тобто сутнісні характеристики стар-
тапів: це нова спонтанна ідея, що характеризується 
високим ризиком, низькими первинними витрата-
ми, ранньою стадією життєвого циклу, відсутністю 
позитивного прибутку та працею у сфері високих 
технологій.

Стартап є першим необхідним етапом життєвого 
циклу інновацій. Активно працююча система під-
тримки стартапів є основою активізації інновацій 
діяльності, зростання обсягів інноваційних продук-
тів, експорту високотехнологічних товарів. 

За останні чотири роки у світі обсяг вкладень в 
цій сфері зріс майже в 10 разів, з 25,900 млн євро 
в 2010 р. і 37,760 млн євро в 2011 р. до 185,790 млн 
євро в 2012 р. і 236,550 млн євро в 2013 р. У ціло-
му, п'ятірку країн-лідерів за високотехнологічними 
інвестиціями в 2012 р. склали Великобританія з ре-
зультатом 867,460 млн євро, Франція – 508,760 млн 
євро, Німеччина – 431 млн євро, Росія – 236,550 
млн євро і Швеція – 88,930 млн євро [4, с. 2].

Неповороткість і повільність великих корпора-
цій вважають однією з основних причин створен-
ня, успішного розвитку та подальшого існування 
стартапів. Корпорації успішно використовують вже 
наявні продукти, а розробкою і створенням нових 
майже не займаються [2]. Тому стартапи, завдяки 
своїй мобільності в плані втілення нових ідей, скла-
дають конкуренцію великим корпораціям [2].

Основним ресурсом для створення нового стар-
тапу є новаторська ідея [2]. Сама ідея, яка не має 
ніякого матеріального втілення, може коштувати 
дуже дорого [2]. Іншим фактором успішності цієї 

© Ломакіна Т.О., 2014
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ідеї є її затребуваність, адже ідея може бути незви-
чайною і новою, але користі від неї буде мінімум [2].

Також успіху стартапів сприяє молодість стар-
таперів (середній вік стартапера за статистикою – 
двадцять п'ять років), їх захопленість ідеєю, ділом і 
наполеглива праця [2].

Для стартапу важлива творча, активна команда. 
Починати свій проект можна і самому, але це досить 
важко не тільки фінансово, адже є інвестори, а й у 
розробці стратегії, в управлінні і виході на ринки 
[2]. Важливо, щоб один стартапер ефективно допо-
внював іншого, мав ті необхідні якості та навички, 
яких немає у компаньйона. Ідеальне партнерство: 
один добре планує – другий налагоджує зв'язки, 
один розробляє продукт – другий його реалізує [2].

У Києві вже працюють до 70 % українських 
стартапів [5]. Варто зазначити, що тільки за два 
останні роки з'явилося близько 20 майданчиків 
для стартапів [5]. Наприклад, бізнес-інкубатор 
Happy Farm (бізнес-інкубатор, який надає послуги 
бізнес-девелопменту для стартап-компаній, а та-
кож припускає подальший супровід і здійснення 
власних інвестицій в стартап-компанії) з момен-
ту відкриття минулого року вже проводить третій 
цикл [5]. За цей час до них прийшли 25 команд, 5 
вже знайшли інвестиції, ще частина знаходиться 
в стадії переговорів [5]. У іншого бізнес-інкубато-
ра – iHUB (інноваційний центр, який є унікальним 
бізнес-інкубатор для ІТ-проектів), сьогодні роз-
міщені 20 команд [5]. Понад 1 млн доларів США 
приватного капіталу було інвестовано в резидентів 
іHUB протягом останніх 7 місяців. Вартість ново-
створених 18 компаній оцінена в більш ніж 10 млн 
доларів США [5].

Сумарна кількість отриманих інвестицій, залу-
чених в українські стартапи, понад 45 млн доларів 
США [5]. Більше 10 компаній на сьогоднішній день 
вже продані, кілька компаній зараз перебувають на 
стадії закриття угод [5]. Таких прикладів багато – 
є не менш успішний інкубатор EastLabs, інкубатор 
КПІ «Політеко» [5].

Нещодавно український стартап Petcube – ро-
бот для гри з домашніми вихованцями, за рекорд-
ний термін зібрав близько 200 тис. доларів США на 
міжнародній платформі Kickstarter (це сайт фінан-
сування творчих проектів за схемою краудфандин-
гу – співпраця людей, які добровільно об'єднують 
свої гроші або інші ресурси разом, як правило через 
Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або 
організацій. Kickstarter фінансує різноманітні про-
екти, у 13-ох категоріях: мистецтво, комікс, танець, 
дизайн, мода, фільми і відео, їжа, відеоігри, музика, 
фотографія, видавництво, технологія, театр) – це в 
два рази більше, ніж необхідно було підприємцям 
[10]. До середини жовтня проект профінансували 
більше 1200 чоловік [5].

Стартап-індустрія всього світу не перестає ру-
хатися вперед. У Європі та США сьогодні стадія 
буму стартапів, і українським компаніям, що вихо-
дять на ці ринки, доводиться жорстко конкурувати 
з ключовими, локальними гравцями. На даний мо-
мент, з 20 стартап-компаній виживає одна. 

Будь-яке залучення грошей у компанію – вже 
успіх для стартапу. Це можливість прийти до інвес-
торів вже з прототипом, а не з ідеєю. У цьому ви-
падку отримати інвестиції на українському ринку 
набагато реалістичніше. 

Ще однією особливістю українського ринку є 
те, що інвестори нерідко забирають велику частку 
стартап-компанії (60-70 %) і тому знижується сту-

пінь заслуги самих засновників в успішному розви-
тку проекту [4, с. 3].

Наприклад, у вересні 2012 року стало відомо, 
що корпорація Google купує найуспішніший укра-
їнський стартап Viewdle [7]. Компанія Viewdle за-
ймалася розвитком технології розпізнавання осіб і 
відеообробки [7]. В основу стартапу були покладені 
ідеї українських вчених з Кібцентру імені Глуш-
кова [7]. У зарубіжній пресі писали, що сума угоди 
становила 40-45 млн доларів [7]. Після поглинання 
в Google не оголошували ніяких планів з приво-
ду українського стартапу [7]. Як вдалося з'ясувати, 
незабаром після угоди київський офіс компанії по-
чали готувати до закриття [7]. Після злиття осно-
вна частина команди переїхала в США, де вони все 
ще досі працюють [7]. Всього переїхало близько 20 
[7]. Незабаром вихідці з Viewdle опиняться в різних 
компаніях [7].

Слід зазначити, що, наприклад, в Ізраїлі, фінан-
сування стартапів бере на себе держава і компа-
нія-інкубатор, що допомагає комерціалізувати ідею. 
При цьому держава не бере участі в управлінні 
компанією і не має частки в бізнесі, а інкубатор во-
лодіє 50 % компанії, витрачаючи приблизно 15 від-
сотків до вкладених державою грошей [4, с. 3]. За 
2013 в Ізраїлі було запущено 5 тис. стартапів, а у 
всій Європі – всього 700 [4].

 Мал. 1. Найперспективніші галузі для створення 
стартап-проектів у найближчі п'ять років [6]

Проаналізувавши останні дослідження, слід за-
значити, що найбільш перспективними галузями 
для створення стартап-проектів в найближчі п’ять 
років є «зелені технології», які винаходять альтер-
нативні джерела енергії та які допомагають за-
ощаджувати електроенергію; послуги з охорони 
здоров’я; нові медіа та соціальні мережі та інші.

Висновки. З наведеного вище можна зробити на-
ступні висновки. Стартапи ще не дійшли до ринку 
інвестицій і інновацій, але інфраструктура створе-
на і об'єднана зусиллями групи активістів, держава 
готова надавати свою підтримку. Можна зазначити, 
що через п’ять років цей ланцюг дасть результати 
і перші стартапи прийдуть на ринок інвестицій та 
інновацій. В Україні, на даний момент, існує ринок 
інтернет-стартапів і проектів, що працюють, фонди, 
інфраструктура і підтримка держави. Є й реальні 
проекти, хоча їх зараз з'являється не так багато 
– поки недостатньо для вже створеної інфраструк-
тури. Слід зазначити, що зараз саме час молодим 
менеджерам брати свої ідеї і знаходити здатних 
розробників, отримувати інвестиції та реалізову-
вати власні ідеї, розвиваючи свої стартап-проек-
ти для заняття конкурентних позицій на ринку та 
отримання прибутку.
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Постановка проблеми. Актуальною проблемою 
в діяльності кожного підприємства є раціо-

нальне використання ресурсів. Ця проблеми зрос-
тає в умовах нестійкої перехідної економіки, коли 
процес відтворення капіталу порушується унаслі-
док руйнування виробничих зв'язків підприємств і 
неналагодженості нового господарського механізму. 
Питанням підвищення ефективності використання 
матеріальних та трудових ресурсів на підприємстві 
займалися такі науковці як: А.Денисенок [1, с. 35], 
Т.В.Перекрест [2, с. 144], Ю.А. Єгупов [3, с. 126] та 

інші, але при визначення показників ефективності 
використання наявних ресурсів підприємства треба 
враховувати специфіку діяльності даних підпри-
ємств. 

Ціллю статті є аналіз використання матеріаль-
них, трудових ресурсів ПАТ «ДонЕРМ» та вияв-
лення резервів для більш ефективної роботи під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часній економічній літературі виділено три напрями 
дослідження проблеми підвищення ефективності 
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використання матеріальних ресурсів підприємства:
- технологічний – пошук способів зниження пи-

томих затрат матеріалів на одиницю продукції в 
процесі її виробництва, поглиблення переробки си-
ровини, зменшення відходів;

- вартісний – забезпечення безперервного обер-
тання вартісної форми матеріальних ресурсів, стій-
ке фінансове забезпечення процесу їх формування 
і використання;

- соціальний – стимулювання ефективного ви-
користання матеріальних ресурсів в умовах нових 
форм власності, усунення негативних наслідків та-
кого використання, створення більш високого рівня 
мотивації дбайливого ставлення до ресурсів.

Слід враховувати, що раціональне використання 
матеріальних ресурсів є невід'ємною частиною ці-
лісного виробничого процесу на підприємстві. 

ПАТ «Донецький експериментальний ремонтно-
механічний завод» є одним з провідних підприємств 
Донецької області. Спеціалізується на виробництві 
металевого аркового кріплення, металоконструкцій, 
не стандартизованого обладнання, запасних частин 
гірничошахтного, будівельного та ін. обладнання, 
центробіжних насосів К20/30, К45/55, причепів 
вантажопідйомністю 60 т. Має ливарне і коваль-
сько-пресове виробництво. Ремонтує гірничошахтне 
та електротехнічне обладнання.

ДонЕРМ у 2012 році є збитковим підприємством 
(чистий збиток складав 1822 тис. грн.), але у 2011 
році підприємство мало прибуток. Показник рента-
бельності має негативне значення. Витрати на 1 грн. 
товарної продукції збільшилися приблизно на 3%, 
собівартість продукції також збільшилася на 12,6 %, 
але чистий дохід збільшився тільки на 2,5%: витрати 
перевищують дохід від різних видів діяльності.

Обсяг промислової та реалізованої продукції, 
послуг збільшився у 2012 році на 9%, але це не по-
крило загальні витрати підприємства (рис.1). 
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Металокрепь Металоконструкції Сталеве лиття Дріт 

Рис. 1. Обсяги промислової продукції 
за 2010-12 роки (тонн)

Обсяг металокрепі з 2009 році збільшився на 2373 
тони (13,4%), обсяг металоконструкцій зменшився 
на 66 тон (12,3%), обсяг сталевого лиття збільшився 
на 72 тони (29,9%), обсяг дроту зменшився на 509 
тон (27,7%). Підприємство за дані роки збільшило 
тільки обсяг метало крепі та сталевого лиття, та 
зменшило обсяги виробництва металоконструкцій 

та дроту – на ці види продукції зменшився попит у 
металургійних підприємств.

Рис. 2 відображає зміну чистого доходу та со-
бівартість реалізованої продукції за 2010-12 роки 
(тис. грн.). 
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Рис. 2. Зміна чистого доходу та собівартості 
реалізованої продукції за 2010-12 роки (тис. грн.)

Чистий дохід від реалізації продукції у 2012 
році склали 77561 тис. грн. Це на 2,5 % більше, ніж 
у 2011 році і на 1,2 % більше, ніж у 2010 році. 

Собівартість реалізованої продукції у 2012 році 
складає 68994 тис. грн. Це на 3,7 більше, ніж у 2011 
році і на 0,4% більше, ніж у 2010 році. 

Здатність підприємства у процесі економічно-
господарської діяльності отримувати достатній об-
сяг прибутку – гарантія стабільного функціонуван-
ня та платоспроможності.

Показники прибутковості (рентабельності) До-
нЕРМ надано у табл. 1.

Коефіцієнт рентабельності (прибутковості) акти-
вів вказує на те, що на кожну гривню вартості акти-
вів, підприємство в 2012 році мало 0,02 грн. збитку, 
при 0,01 грн. прибутку в 2011 році. Коефіцієнт рента-
бельності (прибутковості) власного капіталу означає, 
що на кожні 100 грн., вкладених у власний капітал, 
підприємство в 2012 році мало 3 грн. збитку, при 2 
грн. прибутку в 2011 році. Динаміка значення коефі-
цієнта рентабельності сукупного капіталу на кінець 
звітного періоду свідчить про незначне скорочення 
збитків від основної діяльності. У 2011 році чистий 
прибуток підприємства склав 2% чистого доходу 
(виручки) від реалізації продукції, тобто на кожну 
гривню чистого доходу (виручки) доводилося 2 коп. 
прибутку, в 2012 році – 2 коп. збитку.

У 2011 році рентабельність реалізованої продук-
ції склала – 0,6%, в 2012 році збитковість збільши-
лася до 2%. Рентабельність реалізації в 2011 році 
склала -0,5%, а в 2012 році збитковість збільшилася 
до 2%. Операційні витрати з реалізованої продукції, 
робіт, послуг за 2012 рік представлено на рис. 3.

Операційні витрати на ПАТ «ДонЕРМ» склада-
ються з наступних елементів (всього у 2011 році – 
78181 тис. грн.):

- матеріальні витрати – 45223 тис. грн.;
- амортизація – 2870 тис. грн.;
- витрати на оплату праці – 17951 тис. грн.;

Таблиця 1
Показники рентабельності за 2010-12 рр.

№ Показники 2010 2011 2012 Оптимальне 
значення

1 Коефіцієнт рентабельності активів -0,03 +0,01 -0,02 К>0
2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,05 +0,02 -0,03 К>0
3 Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу -0,01 -0,03 -0,02 К>0

4 Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистого при-
бутку) -0,03 +0,02 -0,02 К>0

5 Рентабельність реалізованої продукції -0.01 -0,006 -0,02 тенденція 
к росту

6 Рентабельність реалізації -0,01 -0,005 -0,02 тенденція 
к росту



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 13

2 (02) may 2014

- відрахування на соціальні заходи – 6144 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 6003 тис. грн.
Операційні витрати за 2012 рік збільшилися на 

4,2% (81449 тис. грн.).
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Рис. 3. Елементи операційних витрат за 2012 рік

Матеріальні витрати збільшилися на 4% і скла-
дають 46906 тис. грн у 2012 році. Витрати на оплату 
праці збільшилися на 14% і складають 20430 тис. грн. 
Відрахування на соціальні заходи збільшилися на 18% 
і складають 7231 тис. грн. Амортизація зменшилась 
на 0,3% і складає 2862 тис. грн. Інші операційні ви-
трати зменшилися на 33% і складають 4020 тис. грн. 

Оцінка ефективності використання матеріаль-
них ресурсів здійснюється за допомогою системи 
різноманітних показників (табл. 2).

Таблиця 2
Узагальнюючи показники використання 

матеріальних ресурсів
Показники 2010р. 2011р. 2012р

Матеріаломісткість 
продукції 0,67 0,65 0,61

Матеріаловіддача 1,49 1,54 1,64
Питома вага мате-
ріальних витрат в 
собівартості про-
дукції 

58 68 67

Коефіцієнт вико-
ристання матері-
алів 

1,1 1,1 1,1

Показник матеріаломісткості продукції змен-
шився на 6,6%, а матеріаловіддачі збільшився на 
6,1%, питома вага матеріальних витрат в собівар-
тості продукції зменшилась на 1,5%, коефіцієнт ви-
користання матеріалів постійний. Якщо коефіцієнт 
використання більше 1, то це свідчить про переви-
трачання матеріалів, якщо менше 1 – про еконо-
мію матеріальних ресурсів. Показники паливо – та 
енергомісткості зростають.

Матеріаломісткість продукції перебуває під 
впливом зовнішніх (незалежних від діяльності під-
приємства) і внутрішніх (залежних від діяльності 
підприємства) факторів. 

Найбільш питома вага у матеріальних витратах 
займає сировина, матеріали, комплектуючи (38937 
тис. грн.). Тепло-електроенергія складає 4280 тис. 
грн., паливо – 590 тис. грн., інші матеріальні витра-
ти – 1416 тис. грн.

Розподіл матеріальних витрат за продуктами та 
послугами у 2012 році представлено у табл. 3.

Аналіз використання коштів на оплату праці на 
кожнім підприємстві має велике значення. У про-
цесі його, варто здійснювати систематичний контр-
оль за використанням фонду оплати праці (ФОП), 
виявляти можливості економії коштів за рахунок 
росту продуктивності праці й зниження трудоміст-
кості продукції. Фонд оплати праці ПАТ «ДонЕРМ» 
та начислення на ФОП за 2011 – 2012 рр. представ-
лено у табл. 4. 

Таблиця 4
Склад фонду оплати праці та інші виплати, 

тис. грн.

Показники 2011р. 2012р. Відхилен-
ня (%)

Фонд оплати праці 
штатних працівників, 
усього

16270,4 19116,2 +17,5

Фонд основної заро-
бітної плати 13639,2 16566,1 +21,5

Фонд додаткової за-
робітної плати 2631,2 2550,1 -3,1

 з нього: премії та ви-
нагороди 603,5 564,6 -6,5

Оплата за невідпра-
цьований час 1536,4 1433,4 -6,7

Кількість працівників, 
осіб 597 598 +0,2

Розмір мінімальної 
місячної тарифної 
ставки (окладу), грн.

1010 1140 +12,9

Таблиця 3
Розподіл матеріальних витрат 
за продуктами та послугами 

№ Найменування продуктів і послуг Витрати 
1 Вугілля кам`яне та вугілля буре 1,5

2
Руди металеві. Продукція добув-
ної промисловості та роздроблення 
кар`єрів

35,4

3 Текстиль. Одяг. Вироби із шкіри 31,7

4
Деревина та вироби із деревини та 
корка, соломи та матеріалів рослин-
них для плетіння

81,3

5 Паперова маса,папір, картон та ви-
роби з них 16.1

6 Послуги з друкування та тиражу-
вання записної інформації 5.1

7 Кокс і продукти з нафто переро-
блення 573,1

8 Речовини хімічні та продукти хімічні 991,5

9 Продукти фармацевтичні основні та 
препарати 2,4

10 Вироби гумові та пластмасові 217,5
11 Продукція мінеральна неметалева 278,8
12 Метали основні 30700,2
13 Виробі металеві готові 336,4
14 Запасні частини… 1,2
15 Електричне устаткування 480,9

16 Послуги з ремонту та монтажу і 
технічного обслуговування 8253,7

17 Електроенергія: послуги з переда-
вання та розподілення 43522.5

18 Газ вироблений: послуги з переда-
вання та розподілення 1360,7

19 Послуги з постачання пари, гарячої 
води та повітря 98,2

20 Вода природна: послуги з очищення 
та постачання 141.1

21 Послуги з відведення й очищення 
стічних вод 51,5

22 Послуги з поточного ремонту 298,5

23 Послуги з технічного обслуговування 
автотранспорту 227,1

24 Послуги наземного, авіаційного, ван-
тажного транспорту 702,9

25 Послуги зі складування та зберігання 50,1

26
Орендна плата та послуги з оренди, 
прокату та лізингу транспортних 
засобів

357

27 Інші послуги 599
Всього 50415,4
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ФОП з кожним роком збільшується, це при-
водить до збільшення середньої заробітної плати 
працівникам. Це один із матеріальних стимулів 
збільшення продуктивності праці. Створення ефек-
тивної системи мотивації праці працівників є важ-
ливим завданням в умовах розвитку ринку праці 
в Україні і переходу підприємств до нових форм 
управління. 

Таким чином на підприємстві існує стимулюван-
ня персоналу і заохочення до підвищення продук-
тивності праці. Також, найважливішим фактором 
ефективної роботи підприємства є безупинна пере-
підготовка персоналу. На ПАТ «ДонЕРМ» виплачу-
ються премії та винагороди, у 2012 році цій показ-
ник зменшився на 38,9 тис. грн. На підприємстві  
 36% складають жінки, 33% складають працівники 
пенсійного віку – це негативна тенденція, продук-
тивність праці зменшується. 

У 2011 році не мали освіти 191 особа, у 2012 році 
цей показник зменшився до 102 осіб. Збільшилась 
кількість працівників, які мають освіту на 22% – 
керівництво поділяю увагу якісному складу праців-
ників підприємства.

Розглянемо показники руху робочої сили на 
ПАТ «ДонЕРМ» (табл.5).

Таблиця 5
Рух робочої сили

Показник 2011 рік, 
%

2012 рік, 
%

Відхилен-
ня (+/-)

Рівень плинності 
кадрів 10 10 -

Інтенсивність обо-
роту по прийому 31 29 -2

Інтенсивність 
обороту по звіль-
ненню

31 31 -

Загальний оборот 
кадрів 62 60 -2

Показники руху робочої сили на ПАТ «До-
нЕРМ» надають інформацію про негативний стан 
в управлінні персоналом. За рік з підприємства 
звільнилося 31% працівників, але позитивно, що і 
інтенсивність обороту по прийому складає 31%. Але 
на кінець звітного періоду на підприємстві є 12 ва-
кансії.

Показники підготовки кадрів та підвищення 
кваліфікації за 2011-12 роки представлено у табл. 6.

Таблиця 6
Показники підготовки кадрів 

та підвищення кваліфікації (осіб)

Показник 2011 
рік

2012 
рік

Відхи-
лення

Навчання новим про-
фесіям 46 77 31
У тому числі: 
первинна професія
перепідготовка

2
44

7
70

5
26

Підвищення кваліфікації
(підвищення кваліфіка-
ційного розряду) 14 17 3

На підприємстві показники підготовки кадрів та 
підвищення кваліфікацій за 2012 рік усі збільши-
лися, керівництво поділяє увагу професійної підго-
товки персоналу. Керівництво підприємства нама-
гається створити умови, сприятливі для навчання 
всіх працівників, тому що від цього залежить про-

дуктивність праці, якість послуг, економія мате-
ріальних ресурсів. Тому своєчасна й високоякісна 
підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфіка-
ції персоналу є найважливішим чинником ефектив-
ної роботи ПАТ «ДонЕРМ».

Показники забезпеченості підприємства робіт-
никами ще не характеризують ступінь їх викорис-
тання та не можуть бути факторами, що безпосе-
редньо впливають на обсяг випускаємої продукції. 
Випуск продукції залежить не стільки від чисель-
ності працюючих, скільки від кількості витраченої 
праці, визначаємого кількістю робочого часу (ФРЧ). 
Тому необхідно вивчити ефективність використан-
ня робочого часу трудового колективу підприємства 
(табл.7).

Фонд робочого часу зменшився на 1768 люди-
но-годин, а кількість працівників не змінилося. Не-
відпрацьований час у 2012 році складає 12 % із 
всього фонду робочого часу. Невиходи на роботу 
у порівнянні з минулим роком зменшилися 20924 
людино-годин. Це викликано зменшенням основних 
та додаткових щорічних відпусток, та збільшенням 
відпусток без збереження заробітної плати. Непо-
ганим є те, що на ПАТ «ДонЕРМ» за ці два роки 
не було масових простоїв, масових невиходів на ро-
боту (страйків) та прогулів, тому що підприємство 
велике значення приділяє дисципліні.

Таблиця 7
Ефективність використання ФРЧ

Показники
2011 рік 2012 рік

людино-
години осіб людино-

години осіб

Фонд робочого 
часу, усього 1203042 - 1201274 -
Відпрацьований 
час 1038612 - 1057768 -
Невідпрацьований 
час 164430 - 143506 -
 з нього з причин:
- щорічних від-
пусток 99761 453 82889 422
- тимчасової не-
працездатності 50063 362 44256 299
- відпусток без 
збереження ЗП 7851 126 11480 181
- інших причин 6765 - 4881 -

Резерви зростання продуктивності праці – це 
можливість повнішого використання продуктивної 
сили праці, всіх чинників підвищення її продуктив-
ності за рахунок вдосконалення техніки, технології, 
поліпшення організації виробництва, праці і управ-
ління.

У поняття резервів включаються також вироб-
ничі витрати робочого часу – це внутрішньозмінні і 
цілоденні простої, прогули і всі не передбачені пла-
ном нез'явлення на роботу; непродуктивні витра-
ти праці – зайві в порівнянні з плановими витрати 
праці унаслідок нераціонального використання зна-
рядь і предметів праці і порушень встановленого 
технологічного процесу.

Середній виробіток одного робочого на ПАТ «До-
нЕРМ» нижче планового на 6473,64 грн. Зменшен-
ня на 4761,12 грн. відбулося за рахунок зниження 
середньогодинного виробітку одного робочого. Не-
гативно вплинули цілоденні та внутрішньозмінні 
втрати робочого часу. У результаті виробіток одно-
го робочого зменшився на 1016,01 грн. і 696,51 грн. 
відповідно.
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Резервами зростання середнього виробітку од-
ного робочого є усунення трьох вищевказаних не-
гативних факторів, які складають в загальній сумі 
6474 грн., або 5,3 % планової виробітку одного робо-
чого. Впровадження заохочувальних і компенсацій-
них виплат буде проводитися за рахунок економії 
фонду оплати праці. 

Висновки з проведеного дослідження. Наявних 
ресурси ПАТ «ДонЕРМ» використовуються не у 
повному обсязі, неефективно. Збільшення собівар-
тість продукції обумовлено наступними факторами: 

- збільшення вартості закупівельних матеріалів 
та сировини; 

- збільшення вартості енергоносіїв; 
- збільшення рівня заробітної плати. 
На цінову політику ПАТ «ДонЕРМ» впливає еко-

номічний та політичний уклад держави в цілому. 
У звітному періоду витрати підприємства зросли 
у зв`язку з подорожчанням сировини та матеріа-
лів, енергоносіїв, зростанням мінімальної заробітної 
плати та загального індексу інфляції. Ціна на елек-
троенергію зросла в 2011 році в порівнянні з 2010р. 
на 24,4%. Підприємство сплатило на 1187,2 тис. грн. 
більш, ніж у 2010р. Ціна на газ в 2011р. зросла на 
28% в порівнянні з 2010р., підприємство сплатило на 
687 тис. грн. більш, ніж у 2010р. Аналіз росту абсо-
лютної вартості одиниці готової продукції не прово-
диться у зв`язку iз тим, що кожний з видів готової 
продукції має рiзнi розмiрi довжини, висоти, ємності. 

Для покращення показників діяльності, які 
спрямовані на вдосконалення роботи в напрямку 
зростання обсягу випуску готової продукції та по-
гашення збитків за 2012 рік, підприємству требо 
вжити комплексні інженерно-технічні заходи щодо 
збільшення об’ємів та розширення номенклатури 
виробництва та поліпшення якості продукції:

- удосконалення та підвищення якості продукції 
згідно з потребами замовників;

 – розробка нових видів продукції: 
1.Вагонетки грузові шахтні – збільшення обсягів 

виробництва;
2.Модернізація рештаків – збільшення обсягів 

виробництва;
3.Навісне обладнання скребкових конвеєрів; 
- розширення номенклатури;
4.Розробка ремонтної документації на нові види 

механізованого кріплення – розширення номенкла-
тури;

5.Розробка нового типу механізірованого крі-
плення: 

- освоєння кап.ремонту нових видів ГШО;
 – освоєння виробництва нових видів стругових 

установок;
- розробка нових видів технологічного осна-

щення з метою зниження собівартості, підвищення 
якості продукції; 

- сертифікація продукції, яка підлягає 
обовґязковій сертифікації.
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Аннотация
В статье проанализировано использования материальных и трудовых ресурсов. Выявлены резервы для более эффек-
тивной работы предприятия. Предложены мероприятия, направленные на усовершенствование работы предприятия 
по направлению увеличения объема выпуска продукции. Предлагаемые меры по совершенствованию деятельности 
предприятия в направлении увеличения объемов производства.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті розглянуто сутність екологічних інновацій, їх види та джерела фінансування. Досліджений сучасний стан 
розвитку екологічних інновацій на вітчизняних підприємствах. На конкретних прикладах наведені можливі шляхи 
впровадження і майбутній ефект від застосування екологічних інновацій у бізнесі. 
Ключові слова: екологічні інновації, ресурсозберігаючі технології, «зелений офіс», поновлювальні джерела енергії, 
еко-менеджмент, електронний документообіг.

Постановка проблеми. Дедалі частіше перед 
вітчизняними та іноземними підприємства-

ми постають питання економії ресурсів, зменшення 
споживання енергоносіїв, оптимізації виробничого 
циклу, технічного переоснащення виробництва, під-
вищення конкурентоспроможності продукції, сти-
мулювання попиту на продукцію з боку споживачів. 
Особливо ці питання загострюються у період кри-
зи та спадів в економіці, що спонукає виробників 
шукати можливі шляхи підвищення ефективності 
своєї діяльності. Основним практичним завданням 
при цьому виступає знаходження таких шляхів ви-
рішення проблеми, які були б мінімально затратни-
ми, а впроваджені процеси доступними та простими 
з точки зору управління. 

Аналіз досліджень та публікацій. Наукові до-
слідження з питань природоохоронної інновацій-
ної діяльності на підприємствах здійснюють ві-
домі вітчизняні вчені О. Веклич, Т. Галушкіна, 
С. Ілляшенко,Т. Карпіщенко, О. Лапко, Л. Мельник, 
О. Прокопенко, С. Харічков, М. Хвесик, Андрєєва 
Н.Н, А.А. Пересада, С.Ф. Покропивний, В.В. Стад-
ник, Д.М. Стеченко, Л. І. Федулова, А.М. Мороз, М.І. 
Савлук, Л.О. Примостка, А.П. Вожжов, О.В. Дзю-
блюк, О.В. Васюренко, О.Д. Заруба, П.В. Матвієн-
ко, Ж.М. Довгань, Д.Е. Гладких та інші. Серед за-
рубіжних вчених питанням екологізації економіки 
велику увагу приділяють Д. Гарнер, В.М. Геєць, Л. 
Дж.Гітман, М. Йохна,Р. Конвей, Р. Оуен. 

Попри це, питання розробки, впровадження та 
реалізації інноваційних екологічних проектів на 
підприємствах залишається практично недослідже-
ним, а проблематика, пов’язана з розвитком еколо-
гічних інновацій, є надзвичайно актуальною. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення можливих шляхів підвищення ефек-
тивності та конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств шляхом використання енергії з віднов-
лювальних джерел, впровадження природоохорон-
них та ресурсозберігаючих технологій, оптимізації 
внутрішніх виробничих процесів на підприємствах 
у бік зменшення частки паперового документообігу, 
підвищення рівня екологічної культури серед пра-
цівників та споживачів.

Основними завданнями виступають дослідження 
сучасного стану розвитку екологічних інновацій на ві-
тчизняних підприємствах; аналіз практичних аспек-
тів впровадження екологічних інновацій на конкрет-
них прикладах; визначення подальших можливих 
шляхів екологізації діяльності підприємств України.

Виклад основного матеріалу. Наразі одним зі 
шляхів підвищення ефективності діяльності під-
приємств, що у зв’язку з загостренням глобальних 
проблем активно заохочується світовим співтовари-
ством, є впровадження екологічних інновацій. Сам 
термін «екологічні інновації» в економічній літературі 
зустрічається ще доволі рідко, проте, усі автори, які 
його використовують, схильні до майже однакового 
тлумачення. Узагальнюючий зміст поняття «еколо-
гічні інновації» можна знайти у працях Андрєєвої 
Н.Н. та Мартинюк Є.Н.: «…це кінцевий результат 
діяльності зі створення та використання екологічно 
орієнтованих нововведень, що реалізується у ви-
гляді вдосконалених або нових екологічних товарів 
(виробів чи послуг), технологій їх створення, мето-
дів управління на всіх стадіях виробництва та збуту 
товарів, що у кінцевому підсумку сприяє розвитку 
та підвищенню соціально-економічної ефективності 
функціонування підприємств, забезпеченню ресурс-
но-екологічної безпеки та охорони навколишнього 
середовища» [1, с. 206]. 

До екологічних інновацій можна віднести такі 
процеси: 

- розроблення і впровадження нових технологій 
ефективного добутку ресурсів, їхнього перероблення, 
використання відходів і відтворення цих ресурсів; 

- впровадження ресурсозберігаючої техніки, ма-
ловідходних, безвідходних та біотехнологій;

- використання енергії з поновлювальних дже-
рел;

- удосконалення організаційно-територіальної 
структури потенційно небезпечних виробництв, з 
метою зниження їх екологічної небезпеки;

- впровадження екологічного аудиту на підпри-
ємствах;

- розробка освітніх програм для працівників та 
клієнтів з метою підвищення соціально-екологічної 
обізнаності населення [1, с. 207].

© Лукашенко А.О., 2014

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн.грн. [2]

Рік Загальна сума 
витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
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Джерелами фінансування екологічних інновацій 
можуть виступати власні кошти підприємств (на-
приклад, у вигляді спеціалізованих фондів), кре-
дитні кошти банків та міжнародних фінансових 
організацій, державні кошти, венчурний капітал. 
За даними Державної служби статистики Украї-
ни основним джерелом інноваційного фінансуван-
ня для вітчизняних підприємств виступають власні 
кошти (Табл.1):

На практиці українські підприємства все актив-
ніше починають впроваджувати у своїй діяльності 
екологічні інновації. Це стосується як малих та се-
редніх, так і великих підприємств. Аналіз показ-
ників інноваційної активності промислових підпри-
ємств вказує на зростання за останні декілька років 
частки впроваджених маловідходних та ресурсоз-
берігаючих технологій у загальному обсязі (Табл.2).

Серед найбільших підприємств яскравими при-
кладами використання екологічних інновацій мо-
жуть служити корпорація «Оболонь», концерн 
«Галнафтогаз», ПАТ «Азот».

Починаючи з 2012 року, корпорація «Оболонь» 
запустила проект з повторного використання води, 
що дозволяє економити близько 500 тис. тон ресур-
су щорічно. На якість продукції це не впливає, адже 
така вода використовується виключно для миття 
обладнання та скляних тар. При цьому підприєм-
ства корпорації піклуються також про оточуюче 
середовище. Два заводи, у Києві та Фастові, оснас-
тили установкою з переробки СО2, який утворю-
ється в процесі бродіння пива. Газ переробляється в 
рідку фракцію, тобто не викидається в атмосферу, 
а використовується у виробництві. Щоб вирішити 
проблему забруднення територій і зменшити ви-
трати на вивезення відходів пивоваріння, компанія 
почала переробляти пивну дробину-гущу, що утво-
рюється при виробленні сусла з ячменю і солоду. 
«Оболонь» перетворює її в сухі гранули -екологічно 
чистий корм для худоби, який йде на експорт [3].

Концерн «Галнафтогаз»- одна з найбільших 
компаній в Україні , яка займається реалізацією 
палива через мережу АЗС «ОККО». Вона налічує 
402 заправні станції і присутня у кожній області 
країни. «Зелені» проекти «ОККО» почалися в 2008 
році, коли президент концерну «Галнафтогаз» Ві-
талій Антонов підписав декларацію Go Green, іні-
ційовану представництвом ООН в Україні в рамках 
Глобального договору. Спочатку компанія почала 
замінювати звичайне освітлення на світлодіодне. 
Це дозволило досягти двох цілей: скоротити спо-
живання енергії і заощадити кошти. З 2011року всі 
нові заправки працюють на світлодіодах, а старі 
поступово переоснащуються. Але на цьому проекті 
«ОККО» не зупинилася , вирішивши використову-
вати ще й екологічно чисту енергію сонця. На двох 
заправках в Криму були встановлені сонячні колек-
тори – в 2012 році в Алупці і в 2013 -му в Ялті. За 
рік роботи геліоколектор в Ялті згенерував більше 
4 тис. кВт – год теплової енергії. Сьогодні турбо-
та про довкілля є однією з чотирьох корпоратив-

них цінностей концерну «Галнафтогаз». На «ОККО» 
продовжують експериментувати з альтернативни-
ми джерелами енергії. В кінці 2012 року на одній з 
заправок у Львівській області встановили тепловий 
насос, який акумулює тепло від глибинних шарів 
ґрунту. З початку експлуатації він виробив майже 
40 тис. кВт – год теплової енергії. За допомогою те-
плового насоса була повністю забезпечена потреба 
заправної станції в гарячій воді , а також робота 
кондиціонерів в приміщенні станції. При цьому ви-
користання насоса вимагає на 75 % електроенергії 
менше, ніж необхідно для обігріву або охолодження 
традиційним способом [4].

У 2010 році на черкаському підприємстві «Азот», 
що входить до групи підприємств Д. Фірташа (Group 
DF) вирішили максимально мінімізувати свій вплив 
на навколишнє середовище. Для цього заводу до-
велося модернізувати виробництво, вклавши в це 
близько 60 млн. грн. У результаті «Азот « скоротив 
викиди пилу аміачної селітри на 60 тонн на рік , 
вуглецю – на 1,1 тонни на рік , діоксиду азоту – на 
110 тонн на рік, аміаку – на 5 тонн на рік. Тепер, за 
даними промислово-санітарної лабораторії «Азоту», 
фактична концентрація аміаку в заселеній зоні ста-
новить 70 % від допустимої норми, діоксиду азоту – 
60 %, а оксиду вуглецю – 30%. Отримання «Азотом» 
сертифіката екологічного менеджменту ISO 14001 
дозволило компанії брати участь у міжнародних 
тендерах. На більшість тендерів вже допускаються 
виключно компанії, які володіють сертифікатами, 
що підтверджують екологічність виробництва.

Ще одне підприємство Group DF – Кримський 
содовий завод, найбільший виробник кальцинованої 
соди в Україні – на початку 2014 року завершив ре-
алізацію свого найбільшого екологічного проекту – 
будівництва когенераційної установки (КЕУ). Вона 
виробляє електричну та теплову енергію, яка йде 
на потреби підприємства, дозволяючи одночасно 
знизити викиди забруднюючих речовин в атмосфе-
ру. З 2008 року , коли була запущена перша черга 
КЕУ, викиди Кримського содового заводу знизи-
лися майже на третину. Зараз, коли установка за-
пущена повністю, в компанії очікують, що викиди 
діоксиду азоту знизяться на 27 % , а оксиду вугле-
цю – на 35 %. Цей проект обійшовся материнській 
компанії Group DF більш ніж в 200 млн. грн. Але 
термін окупності когенераційної установки складає 
всього близько чотирьох років. Але є у групи і про-
екти, які за планами не дають ніякого економічно-
го ефекту. Наприклад, відновлення родючого шару 
земель після розробки родовищ. Гірничодобувні 
підприємства Group DF на місці кар'єрів саджають 
ліс, утворюють водойми. Так, з початку роботи Ір-
шанського гірничо-збагачувального комбінату було 
рекультивовано і повернуто майже 4 тис. га пору-
шених земель [5, с. 46].

Проте, не тільки промислові підприємства почи-
нають впроваджувати та використовувати у своїй 
діяльності екологічні інновації. Доволі розповсю-
дженою серед українських компаній стає практика 

Таблиця 2
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України [2]

Рік
Питома вага підпри-

ємств, що впроваджува-
ли інновації,%

Впроваджено нових 
технологічних про-

цесів, од.

у т.ч. маловідходні, 
ресурсозберігаючі

Питома вага маловідходних 
та ресурсозберігаючих про-
цесів у загальному обсязі, %

2009 10,7 1893 753 39,8
2010 11,5 2043 479 23,4
2011 12,8 2510 517 20,6
2012 13,6 2188 554 25,3
2013 13,6 1576 502 31,9
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«зеленого офісу». «Зелений офіс» – комплексна еко-
логічна програма для офісів, мета якої знизити на-
вантаження на навколишнє середовище, дбайливо 
ставитися до природних ресурсів і підвищити обі-
знаність співробітників про екологічно раціональне 
споживання. Процес екологізації офісів розпочався 
з 2008 року, коли великі компанії активно приєд-
нувалися до Декларації про захист навколишньо-
го середовища «Go Green». Декларацію підписало 
близько 150 організацій в країні. Група компаній 
«Фокстрот» стала однією з перших підписантів 
глобального договору ООН, взявши за основу 10 
принципів, серед яких екологічна відповідальність 
та охорона навколишнього середовища. А в 2009 
році в «Фокстроті» з'явилася власна корпоративна 
еко – благодійна програма «зелений офіс». Також 
5 років тому вступила в дію внутрішня програма 
«зелений офіс» у концерні «Галнафтогаз». Спочат-
ку программа стосувалася власне головного та ре-
гіональних офісів і була спрямована на раціональне 
використання паперу та електроенергії, переходу 
на закупівлю енергоефективної офісної техніки, 
оптимізації маршрутів руху транспортних засобів. 
Але сьогодні программа вийшла за межі офісу, вона 
активно використовується також на АЗС. З 2008 
року «Київстар» реалізує програму екологічної від-
повідальності. У компанії впроваджено і застосо-
вується «Положення про охорону навколишнього 
середовища» і всі співробітники слідують йому в 
своїх бізнес – процесах.

Одним з найпростіших способів впроваджен-
ня еко-менеджменту в офісі є перехід компанії на 
електронний документообіг. З 2009 року весь до-
кументообіг «Київстар» переведений в електронний 
режим. За внутрішніми оцінками компанії, щорічно 
завдяки цьому економиться близько 2 млн. аркушів 
паперу. А з 2012 року в компанії діє программа роз-
дільного збору паперових відходів. Щороку в офісі 
було збирається та здається на переробку 4 тонни 
паперу. Кожна тонна паперу дозволяє зберегти 17 
дерев, 26000 л води, 240 л палива і 4000 кВт елек-
троенергії [6].

Ще одним прикладом реалізації ідей «зеленого 
офісу» є медіагрупа «1+1». Першочерговою зада-
чею було впровадження серед співробітників но-
вої моделі поведінки, що передбачає відповідаль-
не ставлення до ресурсів компанії. У кожній студії 
з’явилися коробки для збору паперу та наклейки 
з закликами зберігати електроенергію. Викорис-
таній папір направляють до редакцій видавництв, 
що друкують газети на вторинному матеріалі. 
Крім цього, в офісах медіагрупи реалізовані сучас-
ні енергозберігаючі рішення (утеплення фасадів, 
«екологічне» проектування віконних конструкцій 
та ін.), що дозволяє зменшити загальні затрати на 
електроенергію на 20% за зимовий період. В офісах 

використовуються тільки люмінесцентні лампи, при 
цьому, економія електроенергії складає 50-80% від-
носно традиційних ламп. Ще одне джерело економії 
електроенергії – спеціальна конструкція віконних 
перегородок, які пропускають максимальну кіль-
кість денного світла. А на сходових прольотах вста-
новлені датчики руху, що дозволяють скоротити на 
третину споживання електроенергії [7, с. 48-49].

Наразі можна говорити про те, що ідеї «зелено-
го» офісу виходить за межі простої економії ресур-
сів. Зараз це вже спосіб комунікації, заснований на 
принципах компаній. Саме ці принципи формують 
нові цінності бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
розвитку процесів екологізації на вітчизняних під-
приємствах вказує на те, що існує дуже сильний 
зв’язок між економікою, екологією та соціальною 
сферою. Впроваджуючи природоохоронні процеси 
у своїй діяльності, економічні суб’єкти мають змогу 
отримувати додаткову економію ресурсів, дивер-
сифікувати джерела отримуваної енергії, оптимі-
зувати внутрішні процеси у бік зниження частки 
паперового документообігу, підвищити якість та 
конкурентоспроможність своєї продукції, посилити 
довіру до підприємства серед існуючих клієнтів та 
залучити нових. Разом з тим, управління підприєм-
ствами на екологічних принципах сприяє зниженню 
викидів в атмосферу, зупиненню вирубування лісів, 
очищенню стічних вод, збереженню природних ре-
сурсів планети. 

І хоча дедалі швидшими темпами відбувається 
розвиток екологічних інноваційних процесів на ві-
тчизняних підприємствах, потрібно відзначити, що 
Україна тільки стає на шлях синергії між еконо-
мікою та екологію і ще багато в чому відстає від 
інших країн. Тому доцільно окреслити основні шля-
хи майбутнього розвитку екологічних інновацій в 
Україні:

- удосконалення існуючих методів транспорту-
вання та утилізації небезпечних відходів підпри-
ємств;

- повна відмова від тестування продукції на тва-
ринах;

- впровадження обов’язкового екологічного ау-
диту на підприємствах; 

- надання державних субсидій підприємствам, 
що впроваджують природоохоронні технології;

- розробка на підприємствах внутрішніх нор-
мативних документів, що регламентують питання 
охорони навколишнього середовища та екологічної 
етики серед працівників;

- удосконалення систем оцінки та аналізу еколо-
гічних ризиків;

- запровадження ефективного механізму залу-
чення закордонних інвестицій для екологізації ін-
новаційної діяльності підприємств [8].
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто джерела властивості та комплекс конкурентних переваг підприємства, заснованих на системі економічних 
чинників Викладено класифікацію конкурентних переваг підприємства, з’ясовані фактори конкурентоспроможності, 
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Постановка проблеми. Конкурентна бороть-
ба на сучасних товарних ринках вимагає 

від їхніх учасників посиленої уваги до проблеми 
формування конкурентних переваг і використання 
відповідних стратегій, що забезпечують здобуття 
цих переваг. Визначена проблема ускладнюється 
інтеграційними процесами економіки та глобаліза-
ції ринків, унаслідок чого міжнародні корпорації, 
які мають великий досвід конкурентної боротьби на 
світових ринках, посідають усе стійкіші конкурент-
ні позиції на певних сегментах вітчизняних товар-
них ринках нашої країни.

Особливо актуально ця проблема постає на олі-
гополістичних ринках, де невелика кількість осно-
вних гравців визначає загальну ринкову ситуацію і 
правила гри. Тому дослідження конкурентних пе-
реваг підприємств, аналіз стратегій конкуренції, які 
використовують основні їхні учасники, є дуже ак-
туальними та мають як теоретичне, так і практичне 
значення.

Різні аспекти проблеми конкуренції на сучасних 
насичених товарних ринках, формування конку-
рентних переваг підприємств, використання відпо-

відних стратегій, які можуть бути джерелами здо-
буття цих переваг, досить активно висвітлюються у 
науковій літературі.

Водночас варто зауважити, що автори неодноз-
начно підходять до визначення джерел здобуття 
конкурентних переваг, їх класифікації, а також 
недостатньо уваги приділяють дослідженню впли-
ву глобалізації ринків на трансформацію базових 
стратегій конкуренції. Різноманіття публікацій ві-
дображає об'єктивну складність предмета науково-
го дослідження. Це пояснюється тим, що конкурен-
тоспроможність визначається такими факторами, 
як споживчі властивості товарів,концентраціями 
маркетингових систем, , характерними особливос-
тями цільових ринків, поведінкою споживачів, по-
тенціалом і ресурсами підприємства тощо. Набір 
факторів, які визначають конкурентоспроможність 
підприємства виявляється настільки значимим і 
своєрідним, що неможливо запропонувати єдину 
методику збирання даних стосовно, їхньої обробки 
та ідентифікації для прийняття відповідних рішень.

Разом з тим, досить широке коло таких факто-
рів звужується концентрацією уваги на так званих 

© Луценко Н.О., 2014

Лукашенко Анастасия Александровна 
старший экономист Департамента риск-менеджмента 
ПАО «Украинский инновационный банк» 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье рассмотрены сущность экологических инноваций, их виды и источники финансирования. Исследовано со-
временное состояние развития экологических инноваций на отечественных предприятиях. На конкретных примерах 
приведены возможные пути внедрения и будущий эффект от применения экологических инноваций в бизнесе.
Ключевые слова: экологические инновации, ресурсосберегающие технологии, «зеленый офис», возобновляемые ис-
точники энергии, электронный документооборот.

Lukashenko Anastasia Oleksandrivna
Senior Economist of the Risk Management Department 
PJSC «Ukrainian Innovation Bank»

THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL INNOVATIONS 
IN ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary
This article reviews the nature of environmental innovations, their types and sources of funding. The current state of 
environmental innovations on domestic enterprises is investigated. Possible ways of implementing and the future effect of 
the use of environmental innovation in business are given with the specific examples.
Keywords: environmental innovations, resource-saving technologies, «green office», renewable energy, electronic data 
exchange.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ20

2 (02) травень 2014

конкурентних перевагах підприємства, тобто таких 
характеристиках чи властивостях, які забезпечу-
ють підприємству перевагу над прямими конкурен-
тами.

Постановка завдання. Зазначені чинники зумови-
ли завдання дослідження,яке полягає у більш деталь-
нішому розгляді видів конкурентних переваг підпри-
ємства та класифікації їх за певними видами ознак. 

Конкурентні переваги є концентрованим проявом 
переваги над конкурентами в економічній, техніч-
ній , організаційній сферах діяльності підприємства 
, яке можна виміряти економічними показниками 
(додатковий прибуток, більш високі рентабельність, 
ринкова частка, обсяг продажів). Необхідно особли-
во підкреслити, що конкурентну перевагу не можна 
ототожнювати з потенційними можливостями ком-
панії. На відміну від можливостей – це факт, який 
фіксується в результаті реальних і очевидних пе-
реваг покупців. Саме тому в практиці бізнесу кон-
курентні переваги є головною метою і результатом 
господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
курентні переваги є результатом низької собівар-
тості продукції, високого ступеня диференціації 
товарів, розумного сегментування ринку, впрова-
дження нововведень, швидкого реагування на по-
треби ринку. До них також можуть відноситися 
більш високий рівень продуктивності праці і ква-
ліфікації виробничого, технічного, комерційного 
персоналу; якість і технічний рівень вироблюваних 
виробів; управлінський досвід і майстерність, стра-
тегічне мислення на різних рівнях управління, що 
відбиваються в економічному зростанні [6.]

Конкурентна перевага носить порівняльний, а 
отже, відносний, а не абсолютний характер, так як 
вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння 
характеристик, які впливають на економічну ефек-
тивність продажів.

Винятком тут є товари, що володіють унікаль-
ними властивостями, що не мають замінників. Та-
кого роду товари з «абсолютними» конкурентними 
перевагами володіють, крім унікальної споживчої 
цінності, ще й тією особливою властивістю, що вони 
неодмінно долають на певний час рамки конкурен-
ції і займають монопольне становище на ринку. Це 
той єдиний тип монополізму, який повною мірою 
підтримується державою і закріплюється шляхом 
патентування принципово нових характеристик 
товарів. «Абсолютні» конкурентні переваги ство-
рюють додаткові стимули для науково-технічного 
прогресу та, в кінцевому рахунку, сприяють розви-
тку конкуренції .

Відносність конкурентної переваги проявляєть-
ся в іншій її важливій властивості – прихильності 
до конкретних умов і причин. Товар, що володіє пе-
ревагою за ціною на одному географічному ринку, 
може не мати цієї переваги на іншому. І навпаки, 
товар, що терпить комерційний провал, що витісня-
ється з ринку, через певний час може користувати-
ся успіхом внаслідок, наприклад, зникнення осно-
вного конкурента, зміни крос-курсу валют, стрибка 
інфляції, вдало проведеної рекламної кампанії. З 
цього випливає, що конкурентна перевага будь-
якого конкретного економічного об'єкта не може 
мати універсального характеру. При її аналізі фак-
тор прив'язки до реальних ринкових умов повинен 
обов'язково враховуватися.

Іншою характеристикою конкурентної перева-
ги є її схильність до неоднозначного впливу без-
лічі різнорідних чинників. Для того щоб домогтися 
конкурентної переваги, необхідні комплексні зу-
силля. Іноді й їх виявляється недостатньо через дії 

зовнішніх, неконтрольованих факторів. Більш того, 
одні й ті ж фактори можуть як підсилювати, так 
і послаблювати конкурентну перевагу , Жан-Жак 
Ламбен виділяє наступні групи факторів, які забез-
печують конкурентну перевагу. 

• відмінна якість, що являє собою підвищену 
цінність для покупців або за рахунок зменшення 
їх затрат, або за рахунок підвищення ефективності 
товару. Така зовнішня конкурентна перевага забез-
печує фірмі підвищену ринкову владу, тобто може 
примусити ринок платити більш високу ціну;

• витрати фірми нижчі за рахунок високої про-
дуктивності. Така внутрішня конкурентна перевага 
робить фірму прибутковішою;

• ключові компетенції – особливий навик чи 
технологія, які створюють унікальну цінність для 
споживачів [4].

Такий перелік конкурентних переваг далеко не-
повний і не розкриває всієї їх сукупності. Цьому 
може сприяти їх класифікація за рядом наступних 
ознак,які впливають на конкурентоспроможність 
підприємства- конкурентна стратегія,сили та умо-
ви навколишнього середовища,внутрішні аспекти 
діяльності підприємства. 

Також існує класифікація конкурентних переваг 
Р.А. Фатхутдінова. Відповідно до цієї класифікації, 
конкурентні переваги згруповано за ознаками їх 
належності до системи, а також сфери виникнен-
ня, змісту фактора переваги, методу або засобу її 
отримання, місця реалізації, часу реалізації, виду 
отримуваного кінцевого результату [7].

Але така класифікація визначає конкурентні пе-
реваги за досить обмеженою кількістю ознак, що не 
створює повної картини їх різновидів та унеможлив-
лює створення передумов розробки конкретної сис-
теми конкурентних переваг стосовно кожного об'єкту.

Існує також класифікація конкурентних пере-
ваг, зроблена Г.А. Азоєвим та А.П. Челенковим,в 
якій відповідно до форм прояву конкретні переваги 
класифіковано за наступними категоріями: харак-
тер джерела, ініціатор, термін дії, характер дина-
міки, рівень ієрархії, ставлення до ціни, можливість 
імітації та сфера прояву [1].

Ця система більш детально розглядає види кон-
курентних переваг,а всі інші види, що залежать від 
інших критеріїв класифікації, залишились поза ува-
гою. Конкурентні переваги мають різні форми проя-
ву, які можна представити в об'єднаному-системному 
вигляді класифікаційної структури. Найбільш важ-
ливий критерій класифікації – базові умови, що ви-
значають характер джерела конкурентної переваги 
[3]. Як відомо, конкурентні переваги, засновані на 
економічних факторах, визначаються:

• кращим загальноекономічним станом ринків, 
на яких діє підприємство, які зреалізовані у висо-
кій середньогалузевій нормі прибутку, невеликих 
термінах окупності капітальних вкладень, сприят-
ливій динаміці цін, високому рівні наявного доходу 
на душу населення, відсутності неплатежів, інфля-
ційних процесів тощо;

• стимулюючої політикою уряду в області об-
сягів інвестицій, кредитних, податкових і митних 
ставок в товарній сфері, що аналізується;

• об'єктивними факторами, що стимулюють по-
пит: велика і зростаюча місткість ринку, невисока 
чутливість споживачів до зміни цін, слабка цикліч-
ність і сезонність попиту, відсутність товарів-замін-
ників та інше;

• ефектом масштабу, який виявляється в тому, що 
підприємства, які мають великі обсяги виробництва, 
можуть розраховувати на істотно більш низькі пито-
мі витрати, ніж підприємства з одиничним, дрібно – і 
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середньо-серійними типами виробництва, що дозволяє 
їм успішно конкурувати за ціною пропозиції;

• економічним потенціалом підприємства;
• можливістю вишукування й ефективного ви-

користання джерел фінансування;
власний і залучений капітал, кредити і позики, 

в тому числі кошти державної підтримки, поточні 
пасиви і т.д.

. Конкурентні переваги підприємства за джере-
лами їх виникнення можна поділити на внутрішні і 
зовнішні. Внутрішні – це характеристики внутріш-
ніх аспектів діяльності підприємства (рівень затрат, 
продуктивність праці, організація процесів, система 
менеджменту тощо), які перевищують аналогічні 
характеристики пріоритетних конкурентів.

Зовнішні конкурентні переваги – це ті, які ба-
зуються на спроможності підприємства створити 
більш значимі цінності для споживачів його про-
дукції, що створює можливості більш повного задо-
волення їхніх потреб, зменшення витрат чи підви-
щення ефективності їх діяльності [5]

Саме зовнішні конкурентні переваги, з одного 
боку, орієнтують підприємство на розвиток та ви-
користання тих чи інших внутрішніх переваг, а з 
другого – забезпечують йому стійкі конкурентні 
позиції, оскільки орієнтують на цілеспрямоване за-
доволення потреб конкретної групи споживачів [2].

Залежно від імовірності успіху конкурентні пе-
реваги підприємства можна поділити на ймовірні 
(перемога в конкурентній боротьбі, конкурентні по-
зиції не можуть бути прораховані чітко і конкретно 
у зв'язку з дією різновекторних факторів навко-
лишнього бізнес – середовища або через невизна-
ченість його сил та умов) і очевидні (не потребують 
додаткового дослідження і обґрунтування).

За тривалістю дії конкурентні переваги підпри-
ємства поділяються на тривалі і тимчасові Залежно 
від впливу на потенціал підприємства конкурентні 
переваги можуть бути поділені на такі, що форму-
ють потенціал підприємства, зміцнюють його, і такі, 
які формуються виходячи із наявного потенціалу за 
рахунок перерозподілу зусиль і ресурсів.

Залежно від сили та характеру впливу на спо-

живачів конкурентні переваги підприємства можна 
розглядати як такі, що формують споживачів, їх 
поведінку, запити, попит (так звана американська 
модель маркетингу), і такі, які формуються самими 
споживачами (європейська модель партнерського 
маркетингу). [2]. 

За рівнем реалізації конкурентні переваги під-
приємства можна поділити на галузеві, міжгалузеві, 
регіональні (в межах країни) та глобальні (світові).

Послуговуючись концепціями маркетингових 
систем підприємства його конкурентні переваги 
можна поділити на такі:

• ті, що сприяють управлінню попитом (ефек-
тивні методи просування і збуту продукції, підви-
щення продуктивності праці, зменшення затрат на 
виробництво і збут);

• ті, що сприяють управлінню запитами спожи-
вачів (формування комплексів маркетингу як опти-
мальних систем інструментів та дій, що сприяють 
успіху підприємства на конкретному ринку);

• конкурентні переваги, що створюються сучас-
ними маркетинговими системами (прийоми та мето-
ди стратегічного, соціально – етичного, мережевого, 
партнерського та інших сучасних видів маркетингу).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
важливими іціаторами виникненя конкурентних 
переваг виступають наступні фактори і суб’єкти: 
кон’юктура ринку, яка може без участі підпри-
ємства висунути його на передові рубежі в конку-
рентній боротьбі; державна політика в галузі регу-
лювання конкуренції, і зокрема, такі її напрямки, 
як зовнішньоторговельна, податкова, грошово-кре-
дитна політика, політика в галузі інвестицій, контр-
оль над заробітною платою і цінами, захист прав 
власності; діяльність конкурентів і безпосередньо 
підприємства: технологічні новації, організація ви-
робництва та управління, маркетингові стратегії 
(товарна політика, ціноутворення, розподіл про-
дукції, стимулювання продажів, сервісне обслуго-
вування), інтеграція учасників ринку, створення 
професійних, галузевих або торг ових учасників 
ринку створення, галузевих або торгових асоціацій 
та обєднань.
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Постановка проблеми. Інвестиційна актив-
ність у рекреаційно-туристичній сфері за-

лежить від обсягів прибутку, які бажає отримати 
інвестор від капіталовкладень. У цілому інвести-
ційна активність у туристичній сфері залежить від 
таких чинників, як ступінь новизни технології, вар-
тість одержання і використання капіталовкладень 
в економіку туризму, вартість грошового капіталу, 
державна політика [4, с. 381].

Важливим моментом в інвестування розвитку 
туристичної галузі є вибір самого інвестора. Цей 
процес здатен відбуватися за допомогою: інвести-
ційних, венчурних, страхових, лізингових, факто-
рингових компаній, банків й інші фінансово-кредит-
них установ, зазначимо, що інвестиційні компанії та 
венчурні фонди за визначенням є більшими новато-
рами, ніж усі інші інституційні об'єкти ринку.

Постановка завдання. Мета дослідження поля-
гає у вивченні проблем, пов’язаних із підвищенням 
ефективності капіталовкладень у розвиток турис-
тично-рекреаційної галузі на сучасному етапі ре-
формування земельних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями розвитку туристично-рекреаційної галузі 
послужили праці зарубіжних та вітчизняних вче-
них. Зокрема, мова йде про праці таких вчених як 
М. Борущака, Л. Гриніва, Б. Данилишина, М. До-
лішнього, В. Кравціва, В. Мацоли.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здій-
снення інвестиційної діяльності в рекреаційно-турис-
тичній сфері передбачає відповідне управління цим 
процесом, основна мета якого забезпечити найефек-
тивнішу реалізацію системи цілей і засобів їх досяг-
нення в даній галузі. Для цього необхідно розв'язати 

такі основні завдання: забезпечити високий темп 
економічного розвитку рекреаційно-туристичної 
сфери шляхом здійснення ефективної інвестицій-
ної діяльності та розширення її обсягів; забезпечити 
максимізацію прибутку від інвестиційної діяльності; 
забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків; за-
безпечити фінансову стабільність і платоспромож-
ність суб'єктів господарювання у процесі реалізації 
інвестиційних програм; визначити можливі варіанти 
прискорення реалізації інвестиційних програм [2].

Інвестування розвитку туризму залежить від 
ряду факторів, по-перше, від наповнення бюджету, 
державного, місцевого тощо; по-друге, від методики 
розподілу коштів; по-третє, від системи оподатку-
вання; по-четверте, від структури надходжень від 
місцевих податків і зборів.

Туристична сфера, на даний час, потребує дер-
жавної підтримки, ряду пільг та дотацій для розви-
тку діяльності. Але на теперішній час, коли держава 
відчуває гостру нестачу коштів, необхідних для по-
долання кризових явищ, впровадження таких пільг, 
дотацій і т.д. не схвально приймається з боку по-
даткових та фінансових органів держави. Відповідно 
представники туристичної сфери, використовуючи 
недосконалість державного контролю за сплатою 
податків, ухиляються від їх сплати, намагаючись 
компенсувати втрати, які вони несуть під час кризи. 
Тому при запровадженні таких пільг та дотацій, під-
приємства туристичної сфери «вийдуть з тіньового 
ринку» та зможуть підвищити прибутки держави, 
не приховуючи реальної ситуації інвестиційного 
проекту. Це дозволяє активізувати та скоординувати 
дії обох зацікавлених сторін при реалізації інвести-
ційних проектів і дає право здійснювати моніторинг 



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 23

2 (02) may 2014

ходу реалізації інвестиційного проекту, а інвестору 
– отримати адміністративну підтримку в реалізації 
інвестиційного проекту. Таким чином, здійснюється 
супровід інвестиційних проектів до моменту запус-
ку тур підприємства і рішення у зв'язку з цим по-
точних питань, пов'язаних з реалізацією проекту, а 
також сприяння в отриманні дозвільної чи іншої до-
кументації, необхідної для його реалізації.

Для підвищення ефективності капіталовкладень 
в туристично-рекреаційну сферу пропонуємо збіль-
шити розмір вкладень у реконструкцію і будівництво 
сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, 
відповідних до міжнародних вимог і стандартів.

В багатьох країнах світу популярними є заходи 
стимулювання туристичних фірм за впровадження 
інновацій в туристичну сферу. Переможці отриму-
ють дипломи, які сприяють підвищенню їх ділово-
го іміджу, отримують консультаційну та фінансову 
допомогу для подальшого розвитку інновацій. На 
даний час, у багатьох регіонах, більшість мешкан-
ців і туристів не знають, які туристичні фірми пра-
цюють на місцевому ринку туристичних послуг і 
які саме послуги вони надають [1].

Необхідність активізації інвестиційного процесу 
в галузі туризму зумовлюється також існуванням 
залежності між розвитком ділового туризму і тем-
пами процесу іноземного інвестування: чим більше 
іноземців прибуває в Україну з діловими цілями, 
тим більше країна має можливостей залучити іно-
земні інвестиції. Проведення в Україні інвестицій-
них форумів, міжнародних симпозіумів, конферен-
цій, виставок відкриває можливості для збільшення 
припливу в країну іноземних інвестицій [5, с. 354].

На основі аналізу та вивчення досвіду зару-
біжних і вітчизняних учених пропонуємо викорис-
тання туристичними підприємствами віртуальних 
турів. Покупців, які використовують віртуальні 

тури, приваблює те, що ознайомитися з об'єктом 
можна в будь-який зручний для них час, а також 
з'являється можливість попереднього, та дуже де-
тального огляду всіх наявних у продавця потенцій-
но цікавих об'єктів. А тому вкладення у віртуальні 
тури, на нашу думку,є досить перспективними.

На сьогодні привабливими для інвестування є 
проекти щодо будівництва туристичної і спортивної 
інфраструктури курортів та дестинацій (гірсько-
лижних трас, канатних доріг, спортивно-оздоровчих 
комплексів), а також туристичних комплексів висо-
кого рівня, яке потягне комплексну розбудову іншої 
туристичної інфраструктури, сприятиме розвитку 
промисловості та сільського господарства регіону.

Переважно вкладення інвестицій тісно пов'язане 
з інноваційною діяльністю, що не є виключенням і 
в сфері туризму.

Факторами, що сприяють впровадженню іннова-
цій в туристичну галузь, є:

• формування глобального інформаційного просто-
ру, загострення конкуренції, технологічна революція;

• перехід від пропозиції до попиту, демографіч-
ні, соціально- економічні особливості сучасного сус-
пільства;

• зацікавленість у вирішенні проблем інновацій-
ного забезпечення розвитку галузі підприємниць-
ким (інновації забезпечують зниження собівартос-
ті туристичних послуг, зростання рентабельності 
виробництва і конкурентоспроможності послуг) та 
державним сектором (за рахунок інновацій зрос-
тає економічна потужність держави, збільшуються 
внески до бюджету, з'являються можливості забез-
печення зростання добробуту населення) [3, с. 162].

Важливим аспектом є формування в Україні 
спеціальної туристичної інноваційної інфраструк-
тури – наукових установ, які виконують провідну 
роль джерел інновацій, забезпечують інноваційну 

сферу всіма видами послуг, а також вза-
ємодію елементів інноваційного процесу, 
сприяють проникненню інновацій в ту-
ризм [3, с. 162].

В туризмі широко розповсюджуються 
новації, спрямовані на підвищення якості 
отриманого сервісу, створенні нової потре-
би у комфортному відпочинку, здатному 
дивувати передбачливістю та комплексніс-
тю. Популяризуються інновації в готельно-
му бізнесі (готель і комплекси на намивних 
островах), застосування енерго- та ресур-
созберігаючих технологій здатні подовжи-
ти життєвий цикл туристичного продукту 
або знизити вартість послуг [113].

Особливо гостро постає питання ризи-
ків, які можуть виникнути, в результаті 
проведення інноваційної діяльності. Осно-
вний ризик пов'язаний із прийняттям рі-
шень, реалізація яких здійснюється про-
тягом певного періоду часу з врахуванням 
бажаного результату. Основні ризики, які 
пов'язані з інноваційною діяльністю в ту-
ристичній сфері ґрунтовно подані на рис. 1.

Отже, інвестиційні процеси туристич-
но-рекреаційного комплексу пов'язані з 
такими характерними рисами:

• підвищення інвестиційного попиту 
через тіньовий бізнес;

• відсутність практичного впрова-
дження інвестиційних проектів в розрізі 
туристично-рекреаційних зон;

• необхідність формування Єдиного ре-
єстру пропонованих вільних об'єктів інвес-
тування (ЄРПВОІ);

Рис. Основні ризики, які пов'язані з інноваційною діяльністю в 
туристичній сфері

Ризи, які пов’язані із здійсненням інноваційної діяльності туристичної сфери
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• недостатній рівень кваліфікованості працівни-
ків підприємств з питань обґрунтування та прийняття 
управлінських рішень інвестиційної діяльності регіону;

• необхідність застосування інноваційної діяль-
ності з обґрунтування ризиків, які можуть виник-
нути та вчасному їх усуненні чи коригуванні.

Враховуючи умови, які склалися пропонуємо 
комплекс вирішення проблем через:

• використання можливостей для поліпшення ін-
вестиційного клімату туристично-рекреаційних зон;

• запровадження інформаційної підтримки 
суб'єктів туристично- рекреаійної галузі;

• формування ринку інвестиційних ресурсів;
• розробки пріоритетних напрямів інвестиційної 

політики туристичної галузі;
• сприяння реалізації проектів, які забезпечили 

б отримання високих прибутків за умови оптималь-
них вкладень;

• використання довго-, середньо- та коротко-
строкових інвестиційних проектів залежно від об-
сягу, періоду окупності тощо;

• підвищення рівня якості туристично-рекрееа-
ційних послуг;

Висновки з проведеного дослідження. Для 
розвитку інноваційної діяльності в туризмі необ-
хідно створення регіонального центру досліджень 
і розробок; відповідної Ради з питань інновацій в 
туризмі при облдержадміністрації. Данні струк-
тури повинні взяти на себе функції розробки 
туристичних нововведень, економічного обґрун-
тування доцільності їх впровадження, сприяння 
проведенню ярмарок інновацій в туризмі, турис-
тичних салонів, виставок, створення бірж науко-
во-технічних розробок, венчурних фондів, вдо-
сконалення системи страхування інноваційних 
ризиків в туризмі і т.п.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

У статті розглянуто поняття кадрової політики, її місце та роль в організації. Визначені мета та завдання кадрової 
політики. Досліджено основні фактори формування кадрової політики підприємств. 
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Постановка проблеми. Реалізація цілей і за-
вдань управління персоналом здійснюється 

через кадрову політику. Кадрова політика підпри-
ємства – це система принципів, ідей, вимог, що ви-
значають основні напрямки роботи з персоналом, її 
форми і методи. Сучасний етап політичного і еконо-
мічного розвитку не може обійтися без енергійних, 
творчо мислячих працівників, що вміють аналізу-
вати ситуацію, чітко формувати цілі та виявляти 
альтернативи, володіти методами їх об’єктивної 
оцінки, брати на себе відповідальність в складних 
ситуаціях. Основним етапом формування кадрової 
політики є аналіз факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища, які впливають на неї.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретико-методологічні й економіко-організаційні ас-
пекти кадрової політики та факторів її формування 
розглянуто в працях таких вітчизняних і зарубіж-
них вчених, як: О. Амосова, М. Амстронга, Н. Вер-
хоглядової, М. Гєнкіна, А. Колота та інших вчених. 

О. Крушельницька і Д. Мельничук вважають, 
що: «Кадрова політика – це сукупність принципів, 
методів, форм організаційного механізму з форму-
вання, відтворення, розвитку та використання пер-
соналу, створення оптимальних умов праці, його 
мотивації та стимулювання» [2]. Є. Маслов визначає 
кадрову політику як «головний напрямок в роботі з 
кадрами, набір принципів, що реалізуються кадро-
вою службою підприємства» [1]. На думку А. Саа-
кяна, «... кадрова політика – система цілей, прин-
ципів і форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, 
причому розповсюджується це положення на весь 
колектив зайнятих, в межах якого здійснюється 
управління» [3].

Постановка завдання. Розкрити сутність кадро-
вої політики підприємства та проаналізувати фак-
тори її формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасних умовах розвитку національної економі-
ки суттєвим і актуальним є конкурентоспромож-
ний персонал і ефективність соціально-трудових 
відносин, оскільки кадрова політика є важливою 
складовою генеральної стратегії діяльності підпри-
ємства та основною його конкурентною перевагою. 
Це пов`язано з тим, що ефективна діяльність під-
приємства в умовах ринкової конкуренції залежить 
не тільки від якісних і кількісних характеристик 
працівників, а й від факторів формування кадрової 
політики.

Кадрова політика – це специфічний набір осно-
вних принципів, правил і цілей роботи з персо-
налом, узгоджених зі стратегією країни, регіону, 
підприємства, за якими діють працівники у вну-

трішньому і зовнішньому середовищі [4].
Основним завданням кадрової політики є:
- своєчасне забезпечення організації персоналом 

певної якості і кількості відповідно до стратегії роз-
витку організації;

- створення умов реалізації, передбачених тру-
довим законодавством прав і обов'язків громадян;

- раціональне використання персоналу;
- формування і підтримка ефективної роботи 

підприємства.
За своїм складом кадрова політика має таке 

коло проблем:
1. Цілеспрямоване, планомірне та збалансоване 

формування та підготовка кваліфікованих робітни-
ків, постійне підвищення їх професіональної май-
стерності, всебічна освіта та постійне виховання 
кадрів.

2. Розподіл та перерозподіл робітників за сфера-
ми зайнятості, регіонам країни та видам професій-
ної діяльності.

3. Раціональне використання кадрів, моральне 
та матеріальне стимулювання їх діяльності, розви-
ток спеціальних вмінь, формування задоволеністю 
праці, контроль за діяльністю кадрів, формування 
та розвиток комплексної системи керування люд-
ськими ресурсами.

Кадрова політика виконує наступні функції:
1) зайнятість (аналіз робочих місць, методи най-

му, способи відбору, просування по службі, відпуст-
ка, звільнення);

2) навчання (перевірка нових працівників, прак-
тичне навчання, безперервний розвиток персоналу);

3) оплата праці (пільгові схеми, оплати; стиму-
лювання праці);

4) трудові відносини (встановлення більш ефек-
тивного стилю керівництва, відносини з профспіл-
ками);

5) добробут (пенсії, допомоги по хворобі та не-
працездатності, медичні, транспортні послуги, жит-
ло, харчування, спорт і суспільна діяльність, допо-
мога у вирішенні особистих проблем).

Основною метою кадрової політики є своєчасне 
забезпечення оптимального балансу процесів комп-
лектування, збереження персоналу, його розвитку 
відповідно до потреб підприємства, вимог діючого 
законодавства та стану ринку праці.

Основними різновидами кадрової політики вва-
жаються: 

- політика набору кадрів, 
- політика навчання, 
- політика оплати праці, 
- політика формування кадрових процедур, 
- політика соціальних відносин.
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Кадрова політика на підприємстві майбутнього, 
на думку західних фахівців, повинна будуватися на 
наступних принципах:

- повна довіра до працівника і надання йому 
максимальної самостійності;

- у центрі економічного управління повинні бути 
не фінанси, а людина і його ініціатива;

- результат діяльності підприємства визнача-
ється ступенем згуртованості колективу;

- максимальне делегування функцій управління 
працівникам;

- необхідність розвитку мотивації працівників.
До основних вимог, що пред'являються до ка-

дрової політики, належать:
1. Розробка науково обгрунтованої системи ви-

вчення здібностей і схильностей персоналу до видів 
діяльності, професійне та посадова просування у 
відповідності з діловими і особистісними якостями.

2. Впровадження цілеспрямованої підготовки по-
трібних для організації працівників.

3. Активізація діяльності кадрових служб по 
стабілізації трудових колективів, підвищення їх 
трудової і соціальної активності.

4. Перехід від переважно адміністративно-команд-
них методів управління кадрами до використання 
економічних, соціальних та морально-психологічних.

Формування кадрової політики підприємства 
являє собою складний і довготривалий процес на-
буття й використання навичок, знань і умінь, який 
охоплює собою відповідне навчання, набуття прак-
тичних навичок і конкретне їх цільове використан-
ня в певних умовах.

На формування та розвиток кадрової політики 
впливають зовнішні та внутрішні фактори.

Фактори зовнішнього середовища – ті, які орга-
нізація як суб'єкт управління не може змінити, але 
повинна враховувати для правильного визначення 
потреби в персоналі і оптимальних джерел покрит-
тя цієї потреби. До них відносяться:

- ситуація на ринку праці (демографічні фак-
тори, політика в області освіти, взаємодію з проф-
спілками);

- тенденції економічного розвитку;
- науково-технічний прогрес (характер і зміст 

праці, що впливає на потреби тих чи інших фахів-
ців, можливості перепідготовки персоналу);

- нормативно-правове середовище (тобто ті 
«правила гри», які встановлені державою; трудове 
законодавство, законодавство в галузі охорони пра-
ці, зайнятості, соціальні гарантії тощо).

Фактори внутрішнього середовища – це чинни-
ки, які піддаються керуючому впливу з боку орга-
нізації. До них можна віднести:

- цілі організації (на їх основі формується ка-
дрова політика);

- стиль управління (жорстко централізована або, 
яку приваблює принцип децентралізації – залежно 
від цього потрібні різні фахівці); фінансові ресурси 
(від цього залежить можливість організації фінан-
сувати заходи з управління персоналом);

- кадровий потенціал організації (пов'язаний 
з оцінкою можливостей працівників організації, з 
правильним розподілом обов'язків між ними, що є 
джерелом ефективної і стабільної роботи);

- стиль керівництва (всі вони не в однаковій 
мірі впливають на проведення певної кадрової по-
літики) [5].

В умовах ринкової економіки, коли умови зо-
внішнього середовища змінюються дуже швидко, 
головним фактором ефективності кадрової політи-
ки є її гнучкість й адаптивність. Це можливо при 
наявності на підприємстві висококваліфікованого 
кадрового потенціалу. За роки переходу до ринку 
стало очевидним, що потенціал працівника стає усе 
більше явним критичним фактором розвитку під-
приємства. Саме креативність системи керування 
зможе в XXІ столітті зробити підприємство конку-
рентноздатним. 

Висновки з проведеного дослідження. Викона-
ні дослідження засвідчили важливість правильного 
формування кадрової політики підприємства. Ка-
дрова політика – це сукупність принципів, мето-
дів, форм організаційного механізму з формування, 
відтворення, розвитку та використання персоналу, 
створення оптимальних умов праці, її мотивації та 
стимулювання. Кадрова політика визначає гене-
ральну лінію і принципові настанови в роботі з пер-
соналом на довготривалу перспективу. 

Кадрова політика формується державою та ке-
рівництвом підприємств і знаходить конкретне ви-
раження у вигляді адміністративних і моральних 
норм поведінки людей у суспільстві, організації.

Кадрова політика формується з врахуванням 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, харак-
терних для сучасного і майбутнього. 

В реалізації кадрової політики можливі альтер-
нативи з врахуванням реального стану економіки. 
Тому вибір її пов'язаний не тільки з визначенням 
основної мети, але й з вибором засобів, методів, прі-
оритетів.
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Постановка проблеми. Процес прийняття та 
реалізації управлінських рішень підприєм-

ством є ключовим аспектом діяльності будь-якого 
підприємства. Тому аналіз процедур та етапів тех-
нології цього процесу є актуальним для подальшого 
вирішення управлінських проблем.

Аналіз останніх публікацій. Особливості при-
йняття управлінських рішень в цілому та, зокре-
ма, процес їх розроблення, розглядалися у робо-
тах багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Особливе місце варто віднести науковим працям  
І. Алєксєєва, І. Ансоффа, В. Андрійчука, М. Аль-
берта, В. Василенка, Дж. Гібсона, Р. Дафта, Д. Дер-

лоу, Д. Донеллі, А. Загороднього, Н. Калюжної,  
В. Козика, Є. Крикавського, О. Кузьміна, О. Мель-
ник, Б. Мізюка, та ін. 

Зокрема питання методів та технології роз-
робки управлінських рішень досліджені в працях  
К. В. Балдіна, В. І. Варфоломєєва, С. М. Воробйова, 
Е. П. Істоміна М. Мескона, Г. Осовської, В. Отенка, 
Е. Смірнова, А. Теребуха, І. Тивончука, А. Томпсо-
на, Ф. Хедоури, А. Чендлера, Н. Чухрай, А. Шегди, 
В. Юкаєвої та інших.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформувати завдання дослідження, яке по-
лягає в необхідності систематизувати вже відомі 
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підходи щодо механізму прийняття рішень взагалі 
і виділити їх специфіку в менеджменті організа-
цій. А також обґрунтувати розробку і прийняття 
управлінських рішень для подолання проблем в ор-
ганізації.

Основний матеріал дослідження. На сучасному 
етапі розвитку суспільства ефективна діяльність 
будь-яких підприємств та організацій в значній мірі 
залежить від своєчасного вирішення питань, що в 
тій або іншій мірі пов’язані з цілою низкою чинни-
ків які впливають на соціально-економічну систему. 
Тому вирішення даних проблем пов’язано з про-
цесом прийняття управлінських рішень, від яких 
залежить якість та ефективність управління під-
приємством в цілому.

Прийняття управлінських рішень – це один із 
найважливіших етапів управлінської діяльності, 
оскільки він формує напрямки діяльності організа-
ції та її окремих працівників. 

Найважливіше питання успішного функціо-
нування організації полягає в тому, як організа-
ція може виявляти свої проблеми і вирішувати їх. 
Кожне рішення націлене на якусь проблему, а пра-
вильне рішення – це те, що максимально відповідає 
цілі організації. Досягнення цілей організації мож-
ливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній 
послідовності і є способом вирішення часткових за-
вдань [1, с. 3-4].

Виходячи з вище сказаного, ми можемо зазна-
чити, що будь-яке рішення – це вибір альтерна-
тив. У сьогоднішньому складному, мінливому світі 
організацій багато альтернатив знаходяться у роз-
порядженні менеджерів і, щоб сформулювати мету 
перед групою людей і добитися її досягнення, необ-
хідно дати відповіді на численні запитання. Серед 
основних запитань можна виділити наступні:

- Які основні цілі підприємства?
- Яку стратегію застосовує підприємство для до-

сягнення поставлених цілей?
- Яким чином слід структуризувати роботу ор-

ганізації?
- Як підвищити ефективність роботи персоналу?
Відповіді на дані питання дозволять менеджеру 

в процесі прийняття управлінських рішень уник-
нути ризиків, які можуть негативно вплинути на 
діяльність організації. 

Процес прийняття рішень в загальному розу-
мінні складається з ідентифікації проблем (можли-
востей) та вибору оптимального рішення щодо їх 
подолання (використання). Щодо його особливостей 
і структури існують різні погляди. Так, американ-
ський вчений С. Янг стверджує, що процес виро-
блення раціональних рішень 

охоплює десять етапів: 
1. Визначення цілей організації.
2. Виявлення проблем у процесі досягнення ви-

значених цілей.
3. Дослідження проблем і з'ясування їх особли-

востей.
4. Пошук варіантів вирішення проблеми.
5. Оцінювання всіх альтернатив і вибір найопти-

мальнішої з них. 
6. Узгодження рішень в організації.
7. Затвердження рішення.
8. Підготовка рішення до реалізації.
9. Управління реалізацією рішення. 
10. Перевірка ефективності рішення [3, с. 17].
Раціональність управлінських рішень значною 

мірою залежить від технологічного процесу їх під-
готовки і прийняття. Тому, на нашу думку, процес 
прийняття управлінських рішень повинен склада-
тися із наступних етапів, які наведені у вигляді 

процедурно-технологічної схеми прийняття управ-
лінських рішень (рис. 1).

Розробка і прийняття управлінського рішення 
зазвичай ініціюються виникненням проблеми, що 
відноситься до об'єкта управління. Відчуття про-
блеми, що виникло в результаті спостереження за 
процесом управління, – сигнал для керівника, ке-
рівництва про необхідність приступити до пошуку 
шляхів, способів дій, що дозволяють повною мірою 
або частково вирішити дану проблему. Під пробле-
мою в найзагальнішому випадку розуміється невід-
повідність між реальним станом керованої системи 
і бажаним, нормативним станом.

виявлення, аналіз, 
діагностика проблеми

Формування цілей і завдань 
вирішення проблеми з 
урахуванням обмежень

Аналіз способів вирішення 
проблеми і адекватних їм 

управлінських рішень

Моделювання варіантів 
сценаріїв, оцінка результатів і 

наслідків реалізації різних 
варіантів

Вибір кращого варіанта, 
обгрунтування вибору

Прийняття управлінського 
рішення

Доведення прийнятого 
рішення до виконання

Управління реалізацією 
рішення

Рис. 1. Процедурно-технологічна схема прийняття 
управлінських рішень

Найбільш типові проблеми, виникнення яких 
приводить до необхідності прийняття управлін-
ських рішень:

• стан керованого об'єкта і процесів, що протіка-
ють у ньому не відповідають цілям його діяльності, 
зафіксованим в законах, планах, програмах, поло-
женнях, статутах;

• функціонування об'єкта та показники його ді-
яльності суперечать нормам, стандартам, вимогам, 
що загрожує втратою стійкості;

• зміни потреби в продукті діяльності об'єкта та 
ситуації на ринках, у зв'язку з чим необхідно вне-
сти зміни у функціонування об'єкта;

• поява нових потенційних можливостей зна-
чного поліпшення стану та діяльності об'єкта;

• прийняття рішень вищестоящих органів , які 
зобов'язують внести принципові зміни в діяльність 
об'єкта управління та провести приписані цими ор-
ганами заходи.

Фахівці в галузі управління справедливо відзна-
чають, що своєчасно і вірно визначити проблему – 
означає наполовину вирішити її. Тому виявлення 
проблем, проникнення в їх сутність і вірне тлума-
чення – невід'ємна частина процесу прийняття рі-
шень.

З урахуванням того факту, що управлінські рі-
шення найтіснішим чином пов'язані з визначенням 
сутності проблем, виникає необхідність не тільки 
виявити наявність проблем, але й провести їх діа-
гностику. Діагностика покликана встановити при-
роду проблеми, її зміст, зв'язок з іншими пробле-
мами, види і масштаби небезпек, що виникають з 
проблеми. Вона спирається на вивчення, аналіз, до-
слідження ознак проблеми, що свідчать про її на-
явність.

Слід уникати небезпеки змішування проблеми 
і її ознак. Проблема найчастіше характеризується 
цілим рядом ознак, що дають підставу припускати 
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її наявність, при цьому лише певні показники до-
зволяють переконатися в існуванні проблеми та в 
її істинній сутності. Потрібно прагнути усунути не 
симптоми проблемної хвороби, а вилікувати саму 
хворобу, чим і є вирішення проблеми [2, с. 5-7].

Важливо відмітити, що помітну роль у виявлен-
ні та аналізі проблем, що потребують вирішення, 
грає використовувана інформація, яку отримують 
всередині аналізованої системи або поза нею. По-
ряд з вимогами до кількості та якості отримуваної 
інформації велике значення мають її склад і точ-
ність. Відомо, що надмірність інформації настільки 
ж шкідлива, як і її недостатність. Ще більш важ-
ливо володіти потрібною інформацією, яка безпо-
середньо відноситься до справи та досліджуваної 
проблеми. Таку інформацію в теорії управління на-
зивають релевантною. Для отримання релевантної 
інформації доводиться вдаватися до процесів філь-
трації всіх отриманих даних на предмет відбору 
лише тих, які безпосередньо пов'язані з виникнен-
ням і суттю аналізованої проблеми.

В процесі розробки і прийняття рішень необхід-
но сформувати цілі і завдання підготовчого рішен-
ня. Завдяки чітко поставленій меті очевиднішими 
стають і завдання. Одночасно на формулювання 
цілей і завдань впливають психологія та інтереси 
осіб, що беруть участь в аналізі, підготовці, розроб-
ці і прийнятті рішення.

Сукупність обмежень, яких потрібно дотримува-
тись при постановці цілей і завдань, виборі та при-
йнятті рішень, утворює область допустимих рішень. 
У межах даної області повинен проводитись пошук 
варіантів, альтернатив, які будуть розглядатись на 
наступних етапах процесу прийняття рішень [].

Можна відзначити, що недотримання обмежень 
служить однією з головних причин прийняття за-
відомо неефективних, нереальних, а то й просто 
помилкових управлінських рішень. Першопричина 
подібної недосконалості в тому, що на етапах підго-
товки і пошуку раціональних рішень обмежувальні 
умови не аналізуються, не враховуються повною 
мірою або просто не беруться до уваги. Коректно 
організований, раціонально поставлений процес 
розробки та прийняття управлінських рішень пови-
нен передбачати формулювання і аналіз обмежень, 
формування зони існування допустимих рішень.

До числа найбільш творчих операцій і процедур 
процесу розробки та прийняття управлінських рі-
шень відносяться пошук і формування набору аль-
тернатив (способів, варіантів) вирішення розгляну-
тої проблеми і відповідних їм керуючих впливів. 
Чим ширший спектр альтернатив вирішення про-
блеми, тим більше шансів відшукати найраціональ-
ніше оптимальне рішення. У той же час практично 
неможливо і недоцільно відшукати і порівняти всі 
можливі альтернативи. Пошук і аналіз багатьох ва-
ріантів вимагає значних витрат грошових коштів, 
праці, часу, що здатне саме по собі знизити ефек-

тивність відшукуємо кращих рішень. Як завжди 
в подібних ситуаціях, існує «золота середина». У 
процесах пошуку альтернатив макроекономічних 
рішень обмежуються 3-4 варіантами, а мікроеконо-
мічних – 4-5 [3, с. 18-21].

В умовах обмеженості часу спостерігається 
прагнення звести пошук і порівняння варіантів до 
отримання найбільш оптимального рішення. Опти-
мальним, в цьому випадку, прийнято вважати варі-
ант рішення, що дозволяє істотно послабити або в 
основному зняти проблему протягом наявного часу 
при допустимих витратах ресурсів. Аналітики в 
рамках такого підходу діють за принципом «най-
краще – ворог хорошого», і припиняють нарощу-
вати кількість досліджуваних варіантів як тільки 
серед відібраних вже є варіанти прийнятні для осо-
би, що приймає рішення.

Потрібно, щоб відібрані для порівняння альтер-
нативи, істотно різнилися між собою за способом і 
часом вирішення проблеми та затраченими ресур-
сами. При дотриманні цієї умови підвищується ві-
рогідність подальшого відбору найбільш сприятли-
вого варіанту рішення. 

Ухваленню управлінського рішення служить 
операція вибору альтернативи серед тих, що розгля-
дались та які аналізувались. Такому вибору передує 
порівняння, зіставлення варіантів по колу параме-
трів, встановлених в ході моделювання, прогнозу-
вання, включаючи, в першу чергу, показники сту-
пеня вирішення проблеми, часу прийняття рішення, 
витрат ресурсів, очікуваних наслідків здійснення рі-
шення, ступеня ризику невиконання рішення.

Здійснюючи вибір кращого варіанта, обґрунтову-
ючи свій вибір, та приймаючи завершальне рішен-
ня, всі учасники цього процесу змушені враховува-
ти результати таких показників: витрат ресурсів і 
часу, ризику, наслідків прийнятого рішення. Най-
частіше більш краще вирішення проблеми вимагає 
великих витрат ресурсів і часу. Тому вибір опти-
мального варіанту рішення є умовним, оскільки 
єдиний критерій оптимальності рішень, за рідкіс-
ними винятками, відсутній.

В умовах типового багатокритеріального вибору 
перевага віддається оптимальному варіанту, який є 
кращим з тих чи інших позицій особам, які беруть 
рішення [4, с. 60-62].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
процес прийняття управлінських рішень складний і 
суперечливий. Запропонований нами підхід до роз-
робки і прийняття управлінських рішень дозволить 
скоротити витрати часу для вирішення проблем в 
організації та забезпечить ефективну діяльність 
організації для досягнення максимального прибут-
ку. Дуже важливо виявити проблеми в організації 
раніше і усунути їх всіма можливими засобами. 
Тому завдяки наведеній нами технології прийняття 
управлінських рішень це скорочує можливі ризики 
в менеджменті організацій. 
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Постановка проблеми. Вугледобувні під-
приємства України є основним джерелом 

забезпечення національної економіки власними 
енергоресурсами. Від стабільності функціонування 
вугільних підприємств залежить стан суміжних га-
лузей – металургії та електроенергетики. В даний 
час вони перебувають в незадовільному стані, по-
требують значної фінансової підтримки, характе-
ризуються високою небезпечністю робіт та високим 
рівнем травматизму. Та хоча положення більшості 
вугільних підприємств надзвичайно складне, вони 

продовжують залишатися гарантом стабільного 
промислового й економічного розвитку суспільства. 
Для подолання кризового стану вугледобувних під-
приємств доцільним є використання інноваційних 
технологій та підходів організації виробництва. 
Проте на сучасному етапі відбувається зниження 
інноваційної активності промислових підприємств 
взагалі та зокрема вугледобувних підприємств. 
Майже 90 % підприємств промисловості не викону-
вали роботи, спрямовані на підвищення технічного 
рівня виробництва. Основні проблеми вугледобув-
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них підприємств України полягають у недостатньо-
му рівні інвестицій, проте створення середовища, 
що сприяє здійсненню інвестицій у нововведення, 
виявляється вирішальним чинником забезпечення 
науково-технічного прогресу [1, с. 66].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
останніх досліджень показав, що проблема розви-
тку та підвищення конкурентоспроможності укра-
їнських вугледобувних підприємств є актуальною. 
Її вирішенню присвячено наукові праці: В. Н. Амі-
тана, О. І. Амоші, А. В. Бардася, Н. В. Гришко, Ю. З. 
Драчука, Ю. К. Зайцева, А. І. Кабанова, Л. С. Лесик, 
В. П. Лисякова, В. Є. Нейенбурга, Т. Е. Петровської, 
Г. Г. Півняка, С. Ф. Поважного, О. О. Пуханова, Л. 
Л. Стариченка, М. С. Сургая, Д. Я. Толкацера, О. В. 
Трифонової, І. А. Фесенко та інших вчених. 

Поряд з тим, незважаючи на різноманітність 
досліджень з даної проблематики, ряд питань за-
лишаються недостатньо дослідженими, зокрема, 
такі, як формування інноваційної стратегії вугле-
добувних підприємств та управління інвестицій-
но-інноваційним розвитком вугільних підприємств. 
Незавершеність наукових досліджень вимагає їх 
подальшого розвитку.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в формуванні шляхів підвищення конку-
рентоспроможності українських вугледобувних під-
приємств з метою поліпшення показників їх роботи 
та вирішення проблеми переходу від екстенсивного 
способу ведення господарства на вугільних підпри-
ємствах до інтенсивного, що допоможе модернізу-
вати виробництво, впровадити нові технології, під-
вищити продуктивність праці та обсяги видобутку 
вугілля.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часних умовах практично всі галузі промисловості 
України в якості одного з найважливіших чинників 
реструктуризації, який безпосередньо впливає на 
рівень рентабельності і конкурентоздатності, роз-
глядають дотримання саме інноваційної спрямо-
ваності. Це актуально і для підприємств вугільної 
промисловості, інтенсифікація виробничої діяль-
ності яких неможлива на базі застарілої техніки, 
технології та організації виробництва. Чим глибше 
інновації проникають у використовувані матеріаль-
ні ресурси, тим ефективніше інвестиції обслуго-
вують інновації у виробництві і тим стійкіше стає 
конкурентоспроможність [2, с. 44]. Хоча вугільна 
промисловість не належить до числа галузей, де 

створюються технології, що формують новий тех-
нологічний уклад людства, проблема формування 
та реалізації її інноваційної стратегії є досить акту-
альною. Інновації можуть дати підставу для підви-
щення ефективності вуглевидобутку та його безпе-
ки. За рахунок впровадження нових технологічних 
рішень, безпосередньо пов’язаних з видобутком і 
переробкою вугілля, а також тих, що стосуються 
життєдіяльності шахти і використання нової тех-
ніки, з’являється можливість створення навіть у 
несприятливих гірничо-геологічних умовах підпри-
ємств, які відповідають вимогам XXІ століття. 

Сьогодні у вугільній промисловості, як і в інших 
галузях економіки, в інноваційній сфері відбуваєть-
ся зниження основних показників, що характери-
зують інноваційну активність. Основним джерелом 
інвестування є власні кошти підприємств та орга-
нізацій [3, с. 29]. Великий вплив на ефективність 
роботи галузі має стан виробничих фондів шахт. 
В наш час до 40 % шахт працює понад 50 років, 
а найбільш старі шахти мають строк служби по-
над 70 років. Лише 8 % шахт експлуатуються понад 
20 років. Незважаючи на значний строк експлуа-
тації шахт, обсяги реконструкції і будівництва но-
вих шахт з 1975 р. стали зменшуватися. За остан-
ні 15-20 років у Донбасі не було закладено жодної 
шахти, у Львівсько-Волинському басейні – одна, в 
Дніпровському басейні – один розріз. Останню ма-
сову реконструкцію вугільних шахт було проведено 
у другій половині 60-х – на початку 70-х років. Тоді 
її було здійснено на 25 % підприємств. Отже, осно-
вним чинником, що заважає розвитку галузі, є не-
достатній обсяг інвестицій, який на сьогодні не дає 
можливості забезпечити випереджаюче введення в 
експлуатацію виробничих потужностей (табл. 1). 

Інші негативні чинники: недосконалість законо-
давства у відповідній сфері, низька ефективність 
управління галуззю, недосконала структура шах-
тного фонду та значна зношеність основних фондів 
вугледобувних підприємств, складні умови прове-
дення гірничих виробок і низький рівень механізації 
гірничих робіт, значний ступінь зносу стаціонарного 
обладнання і недостатня чисельність працівників, 
насамперед, основних гірничих професій.

Завданням розвитку вугільної промисловості є 
формування такої інноваційної стратегії, під якою 
розуміється науково обґрунтована траєкторія пер-
спективного розвитку галузі з реальними цілями, 
конкретними завданнями і дієвими засобами їх до-
сягнення [4, с. 111].

Таблиця 1
Інвестиції в підприємства вугледобувної промисловості України 

Рік
Обсяг інвестицій, млн грн Динаміка освоєння кап. 

будівництва, млн грн

Усього
у тому числі:

Усього у тому числі: 
держбюджетдержбюджет власні джерела інші джерела

2001 1802,7 648,7 1095,7 58,3 516 248
2002 1548,0 629,1 918,9 0 506 246
2003 1898,5 1086,4 812,1 0 503 259
2004 2772,9 1325,5 1447,4 0 672 333
2005 1724,9 1279,8 445,1 0 555 411
2006 1779,7 1382,1 397,6 0 613 489
2007 2565,3 1797,0 554,4 213,9 802 644
2008 2630,5 1703,0 846,8 80,7 904 656
2009 1981,8 778,8 1065,6 137,4 702 239
2010 2525,3 378,0 1563,1 584,2 580 334
2011 3423,6 1354,3 1613,7 455,6 640 343
2012 1759,5 1186,2 502,1 71,2 415 94
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Інноваційна стратегія має передбачати пріори-
тет інновації як системного процесу у визначенні 
напрямів розвитку вуглевидобувної промисловості. 
У цілому по галузі витрати на виробництво вугіль-
ної продукції перевищують доходи від її реалізації. 
Крім того, вугільна промисловість відрізняється ви-
сокою капіталомісткістю. З урахуванням стану еко-
номіки України й перспектив її розвитку для по-
долання кризи у вугільній промисловості не можна 
розраховувати тільки на централізовані державні 
засоби. Нові підходи повинні полягати в прискорено-
му інноваційному розвитку, при відповідному рівні й 
нетрадиційних формах інвестиційного забезпечення. 
Таким чином, наукове обґрунтування і реалізація у 
вугільній промисловості відповідної науково-техніч-
ної, інноваційно-інвестиційної та економічної політи-
ки стає першочерговим завданням.

Проблема інноваційного розвитку вугледобув-
них підприємств полягає в тому, що для його забез-
печення необхідно споживати все більшу кількість 
ресурсів, однак при цьому обсяги доступних ре-
сурсів постійно зменшуються. Вугільні шахти спо-
чатку відпрацьовують кращі запаси і після цього 
переходять до відпрацювання гірших за якістю та 
умовами залягання, причому для видобутку остан-
ніх шахти мають потребу в залученні все більшої 
кількості виробничих ресурсів і застосуванні більш 
кращих технологій. Зміна природного середови-
ща та порушення природного балансу екосистем 
у результаті ведення гірничих робіт змушує під-
приємства витрачати усе більше засобів на їхнє 
відновлення і на підтримку своєї життєдіяльнос-
ті в нових, менш придатних для функціонування 
умовах. Все це приводить до збільшення потреби в 
нововведеннях, одночасно погіршуючи інвестиційну 
привабливість вугільних шахт. Серед причин цієї 
ситуації слід зазначити рівень організації виробни-
цтва і повноту використання природних ресурсів як 
у процесі видобутку й збагачення вугілля, так і у 
процесах, пов’язаних з підтримкою життєдіяльнос-
ті шахти [5, с. 20].

Впровадженню інновацій та технічному перео-
снащенню підприємств вугільної галузі може спри-
яти впровадження системи інноваційного менедж-
менту на підприємствах вугільної галузі, яке має 
розпочинатися зі зміни організаційної структури 
управління. На цей час організаційна структура 
шахт належить до функціонального типу струк-
тур, які мають свої переваги, але в якості недолі-
ків виступають: звуження управлінського мислення 
через надмірне зосередження на здійсненні закрі-
пленої функції; розмежування в роботі окремих 
функціональних служб; ускладнення міжфункціо-
нальної координації. Порушується також принцип 
єдиновладдя, знижується ефективність управління.

Раціональність побудови організаційної струк-
тури визначається оптимальним сполученням, 
змістом і кількістю внутрішніх і зовнішніх зв’язків 
об’єкта управління. Доцільно, щоб внутрішні зв’язки 
об’єкта переважали над зовнішніми, інакше останні 
негативно впливатимуть на стабільність об’єкта. 

Як один з визначальних елементів структура 
управління має забезпечити не лише життєздат-
ність, але й розвиток організації, синергічний ефект 
взаємодії інших її елементів. Тому в процесі по-
будови організаційної структури мають враховува-
тися всі чинники, які впливатимуть на організацію 
як із зовнішнього, так і з внутрішнього її середови-
ща для забезпечення максимальної відповідності 
структури управління середовищу господарювання.

Можна виділити наступні недоліки, які свідчать 
про необхідність коригування структури або роз-

робки нової організаційної структури: незадовіль-
не функціонування підприємств. Найбільш розпо-
всюдженою причиною необхідності розробки нової 
структури організації є невдачі в спробі зниження 
росту витрат, підвищення продуктивності, в залу-
ченні нових фінансових ресурсів. Звичайно, можна 
змінити склад і рівень кваліфікації працюючих, але 
причина незадовільної діяльності підприємства по-
лягає в певних недоліках організаційної структури 
управління; перевантаження вищого керівництва. 
Досить ефективним засобом вирішення цього за-
вдання є перерозподіл прав і функцій, коригування 
і уточнення у формах організації; відсутність орі-
єнтації на перспективу. Багато керівників приділя-
ють основний час оперативним питанням. А вищий 
керівник має усвідомлювати, що його найважливі-
ший обов’язок полягає в тому, щоб зробити підпри-
ємство здатним реалізувати стратегічну програму; 
розбіжності в організаційних питаннях внаслідок 
порушення принципу єдиновладдя.

Це все вимагає від вуглевидобувних підприємств 
використовувати інноваційний менеджмент та у 
своєму стратегічному плані передбачати інновацій-
ний розвиток підприємства. Таким чином, проана-
лізувавши діяльність підприємств, переваги і недо-
ліки різних організаційних структур і спираючись 
на майбутні вимоги від організаційної структури, 
треба сказати, що кращою для вугільних підпри-
ємств виявилася матрична організаційна струк-
тура, котра відноситься до адаптивних структур 
управління. Переваги та недоліки цієї структури 
відображені в табл. 2. 

Таблиця 2
Переваги та недоліки матричної 

організаційної структури
Переваги Недоліки
Гнучкість;
раціональне використан-
ня кадрового потенціалу;
економія витрат;
підвищення якості роз-
робок;
зменшення навантажен-
ня на керівників вищого 
рівня за рахунок деле-
гування повноважень 
керівникам проектів

Труднощі, пов’язані з на-
буттям навиків у роботі 
за новою програмою;
можливість загострення 
стосунків між керівника-
ми різних програм

Що стосується недоліків, пов’язаних з набуттям 
навиків у роботі за новою програмою, то можна за-
пропонувати вирішення цього питання за допомо-
гою залучення зовнішніх спеціалістів, проведення 
семінарів або конференцій по цих питаннях. А щоб 
не було погіршення стосунків між керівниками про-
грам, треба чітко розмежувати обов’язки кожного 
керівника. 

Слід зауважити, що перехід до матричної струк-
тури може охоплювати не всю організацію, а лише 
її частину, причому успіх тут значною мірою за-
лежить від того, в якому ступені керівники про-
ектів мають професійні якості менеджерів і здатні 
виступити в проектній групі в ролі лідера. В якос-
ті проектів можуть бути прийняті різні інноваційні 
рішення, введення нового устаткування, проект по 
введенню нової лави для підвищення видобутку ву-
гілля та зниження витрат виробництва. Масштаби 
застосування матричних структур в організаціях 
досить значні, що говорить про їхню ефективність.

Основним чинником, що заважає розвитку під-
приємств вугільної галузі, є недостатній обсяг ін-
вестицій, який на сьогодні не дає можливості випе-
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реджаючого введення в експлуатацію виробничих 
потужностей. Перспективним методом забезпе-
чення оновлення устаткування є придбання його в 
оренду, однією з форм якої є лізинг. Стан вироб-
ничих фондів шахт має великий вплив на ефек-
тивність роботи вугільної галузі взагалі. Незважа-
ючи на значний строк експлуатації шахт, обсяги їх 
реконструкції стали різко зменшуватися. Технічне 
переозброєння шахт стримується дефіцитом інвес-
тиційних ресурсів. Держава не в змозі в повному 
обсязі підтримувати інноваційне перетворення га-
лузі. 

Розвиваючи лізингові угоди у вугільній галузі, 
можна вирішити наступні проблеми: без істотних 
початкових витрат провести реконструкцію об-
ладнання на вугільних підприємствах; забезпечити 
замовленнями вітчизняні машинобудівні підприєм-
ства – виробників засобів виробництва і будівельні 
організації, що стане каталізатором початку еконо-
мічного підйому в цих галузях промисловості; ство-
рити в країні додаткову кількість робочих місць у 
тих регіонах, де це особливо актуально, а саме – у 
вуглевидобувних [6, с. 16].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висновки: 
ефективність функціонування українських вугле-
добувних підприємств, які є вкрай важливими для 
національної економіки, на теперішній час є неза-
довільною. Однією з основних причин цього є за-
старіле та неефективне виробниче обладнання і 
методи видобутку вугілля. Ця проблема потребує 
активізації інноваційного розвитку підприємств 
вугледобувної промисловості України. Для цього 
запропоновано впровадження системи інновацій-
ного менеджменту на підприємствах вугледобувної 
промисловості, тому що саме інноваційна складова 
в змозі забезпечити виконання складних виробни-
чих завдань в умовах змінного середовища функ-
ціонування вугледобувних підприємств. Відзначено, 
що за допомогою лізингу вирішується досить гостра 
для вугільних підприємств проблема своєчасного 
просування інноваційних можливостей, концентра-
ції ресурсів. Зазначені заходи взагалі сприятимуть 
підвищенню конкурентоспроможності українських 
вугледобувних підприємств, що позитивно вплине 
на рівень рентабельності вугільної продукції.
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СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ: ЯК СЯГНУТИ ЦИВІЛІЗОВАНОГО  
РІВНЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ВЛАДИ Й ДЕРЖАВИ

Некоректна класова стратифікація в Україні часів національної незалежності на рубежі ХХ-ХХІ ст.ст. Місце і роль 
українського середнього класу, підприємництва в період хибної приватизації. Необхідність віндикації та реституції, 
поновлення потоптаних прав громадян на приватизацію та на цивілізовану приватну власність. Час переформатування 
мислення та діяння влади й держави в Україні відповідно до потреб класу сумлінних платників податків, зборів, інших 
платежів до бюджету.
Ключові слова: Україна, ринок, бізнес, політика, власність, середній клас, підприємництво, ментальність, особистість, 
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Постановка проблеми. Середній клас як сус-
пільно-політичний та соціально-економічний 

чинник в Україні не вважався носієм національного 
українського хазяйського, республіканського досто-
їнства на протязі ХХ століття як за часів царизму, 
так само й опісля, і навіть упродовж першої чверті 
ХХІ століття ані на рівнях свідомості й підсвідомос-
ті нинішнього політикуму та соціуму, ані в ущерб-
ній ментальності підприємницького загалу.

Наукова думка, освіта й система виховання в 
Україні досі перебувають у полоні антиринкових 
догматів та стереотипів від минулої тоталітарної 
системи. Відтак, неминуче гряде година ринкової 
трансформації, формування й суб’єктно-об’єктної 
стратифікації феномену середнього класу, його ре-
алій та способів самоідентифікації підприємців у 
якості приватних власників себе, своєї сім’ї, своїх 
статків і зрештою влади й держави.

Цивілізаційне реформування системи минулих 
економічних відносин соціалістичного, тоталітарно-
го типу у напрямі республіканства, ринку, свободи 
особистості, приватної власності вимагає політичної 
волі мас, переформатування світоглядних орієнти-
рів на усіх рівнях влади і громади. Наявна термі-
нологічна невпорядкованість в сенсі неадекватної 
семантичної ідентифікації поняття «середній клас» 
у висліді спричинює маніпулятивні фактори впли-
ву на свідомість та підсвідомість громадян, а відтак 
призводить до соціальних та політичних збурень і 
катаклізмів.

Постановка завдання. З огляду на неминучість 
прогресивних тенденцій перебігу економічних та 
суспільно-політичних реформ і процесів як в ме-
трополії, так і назовні, сьогодні бодай на рівні теорії 
слід зорієнтувати чинну владу й українську спіль-
ноту на загал у цивілізаційне русло, спонукати су-
верена влади й держави до мислення категоріями 
й поняттями адекватними епосі республіканства. 
Інакше диверсійні, маніпулятивні технології фор-
мування, а вірніше, – дезорієнтації масової свідо-
мості, у висліді можуть спричинити революційний 
перебіг подій, як це мало місце за часів так званих 
буржуазних революцій у Європі ХVIII-XIX ст.ст.

Направду, неприродний стан речей в нинішній 
напівфеодальній Україні спричинив зневажливе 
ставлення більшості населення до так званих «ма-
леньких», «пересічних», «простих» українців, цебто 
до самих себе. Такими досі зверхньо вважаються 
так само й українські підприємці – платники подат-
ків, зборів, внесків, інших обов’язкових платежів. 
Владці усіх рівнів на догоду іноземним інвесторам 
силкуються шаленими інформаційними штормами 
закликати середній клас як не у товарне, так у фі-

нансове, так і у технологічне чи в інакше економіч-
не рабство.

З року в рік, десятиліттями кулуарно плануєть-
ся приректи вільних співгромадян середнього статку 
на віковічне уплетення в чужі для української мен-
тальності, у високо конкурентні з віковими традиція-
ми бізнесування наднаціональні структури, що вони 
самі опинилися на порозі національних лібертаріан-
сько-демократичних революцій. І то, незважаючи на 
норми чинної Конституції республіки Україна про 
позірні права «суверена влади». Такий стан речей є 
ознакою усіх трьох гілок нинішньої високооплачу-
ваної, нещадної та фахово упакованої в бюджетних 
шатах української влади, яка тримається гурту за 
частоколом вірнопідданих, так званих правоохорон-
них, а насправді правопорушних органів.

Про безпорадну ницість очільників владних 
повноважень свідчать події прямого й нищення 
упродовж 24 років як зовні, так і зсередини, те-
риторіальної цілісності України, гарантованої Кон-
ституцією системи безпеки й правозахисту, розгра-
бунку матеріальних та духовних цінностей нації і 
народу, попрання прав і свобод власників матері-
альних та нематеріальних активів, бізнесу і твор-
чих доробків – авторських прав та прав інтелекту-
альної власності.

Не вдаючись до детального аналізу численних 
досліджень і публікацій авторів, не обтяжених 
достеменною особистою участю у боротьбі за ви-
живання середнього класу сучасної України, ма-
теріалів, виконаних у незаперечному дусі позірної 
істинності умоглядних сентенцій, а саме, належних 
перу Бондар І.К., Бродецької Н.П., Варналія З.С., 
Зайцева Ю.К., Лібанової Е.М., Нечивілової Н.І., Л.М. 
Усаченко, Юхновського І.Р. та багатьох інших, зу-
пинимося на деяких сутнісних проблемах станов-
лення, буття та діяння середнього класу в Україні 
новітньої ринкової доби.

На превеликий жаль, у полоні маніпулятивних 
західних, «совдепівських» та неоконсервативних 
догматів про класову структуру й соціальні страти 
в ринку сьогодні перебувають і такі, на перший по-
гляд, прогресивні науковці, як Ближенський В.Є., 
Коляда О.В., Міщенко М., Симончук О.В., Соскін О.І. 
та цілий ряд інших і не тільки лише в Україні [1; 
2; 3; 4; 5; 6].

Жоден з названих авторів досі не висунув тезу 
про марні потуги наслідування багатовікових рин-
кових традицій, притаманних Західним цивілізаці-
ям, які не знали нищівної матеріальної, духовно-
ментальної, моральної і не в останню чергу фізичної 
руйнації хазяйського чину, що мала місце у Східній 
Європі. Державна незалежність в Україні на межі 
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ІІ та ІІІ тисячоліть н. е. на хвилях ейфорії не згене-
рувала життєздатної системи виховання господаря, 
приватного власника, а відтак і демократії та усві-
домленого парламентаризму ринкового типу.

Понад те, згідно з класифікацією, що її пропонує 
О.В. Симончук у якості класової структури укра-
їнського суспільства згідно з EGP-схемою (Trento 
версією), національному українському підприємни-
цтву відведено клас так званої «дрібної буржуазії», 
який включає такі прошарки: «самозайняті з на-
йманими працівниками; самозайняті без найманих 
працівників, фермери та ін.» [4, с. 156]. При цьому 
левову частку соціально-економічної значущості 
у цій хибній системі класової стратифікації рин-
кового суспільства відведено а) службовому класу 
(професіонали, держслужбовці, менеджери вищого 
рівня; професіонали, держслужбовці, менеджери 
нижчого рівня); б) проміжному класу (працівники, 
зайняті конторською нефізичною працею; супер-
вайзери у сфері фізичної праці і техніки нижчого 
рівня); в) робітничому класу (працівники, зайняті 
конторською нефізичною працею нижчого рівня; 
кваліфіковані робітники фізичної праці; напів- і не-
кваліфіковані робітники фізичної праці; сільсько-
господарські робітники).

Щоправда, згідно зі схемою Райта (WR) [4, с. 158], 
автор по-марксистськи все ж таки виокремлює клас 
«власників» (капіталісти, дрібні працедавці, дрібна 
буржуазія), як начебто це є клас таких собі мар-
ґіналів, а не креативна плодоносна «курка». Адже 
завдяки саме цьому класу нація має можливість 
споживати «золоті яйця» процвітання. Якщо, звісно, 
така нація поважає свою «курку-несушку» правди-
вих національних скарбів, себе-кохану і своїх гро-
мадян… Так видається, що комусь вигідно вселяти 
думку, нібито «буржуазія» – це такий собі нікчем-
ний «гвинтик» у системі «совкомівських цінностей», 
які досі обтяжують свідомість і підсвідомість україн-
ського політикуму й соціуму, що спить і бачить своє, 
як мовиться, «царство лёжа на боку»…

Звідки ж у такім разі взятися конкурентоздатній 
Україні у жорстокому світовому протиборстві това-
рів, капіталів та робочої сили, коли держава існує 
тільки лише коштом «дрібної буржуазії», а олігар-
хівна, «нєпрікасаємая» економіка, фінансова система 
і власність працює на користь чужоземних офшорів? 
Ось чому економіку не слід вважати таїною, предме-
том суто бухгалтерського балансування та товарно-
грошового маніпулювання в руках і думках самоо-
браних та самопроголошених можновладців та їхніх 
спонсорів, які маніпулюють безповоротним коштом 
довірливих, сумлінних платників податків.

Постановка завдання. Попри «академічну», а 
насправді продажну безхребетність і безталанність 
сучасної української суспільно-політичної та еко-
номічної думки на усіх рівнях влади, держави й не-
державних структур метою цієї статті є інтерпре-
тація певних фактів, істинних причин всезагальної 
люмпенізації українського середнього класу на тлі 
ним самим вигодованого монстра у формі влади 
олігархічного штибу на противагу цивілізованому 
бізнесу, соціуму й політикуму, який не відбувся в 
Україні подібно до європейських та північноамери-
канських реалій сьогодення.

Найвищою цінністю в цивілізованому ринково-
му суспільстві має вважатися людина, громадянин, 
особистість, яка здатна генерувати позитивні ідеї й 
системно втілювати їх у практику, боротися усіма 
легітимними засобами за перемогу суспільної моде-
лі цивілізованої ринкової конкуренції.

Матеріалом дослідження слугує особистий до-
свід інвестування, ринкової боротьби, перемог і 

поразок автора, що його частково відображено у 
авторських публікаціях [7; 8; 9]. Після 24 років при-
ватно-підприємницької діяльності власним коштом 
і ризиками, без прямих чи опосередкованих пося-
гань на бюджетні вливання автору вдалося прак-
тично й науково-теоретично узагальнити цілий ряд 
положень позитивної трансформації спільноти від 
тоталітаризму до цивілізованого ринку.

На початках слід зазначити таке: хибною є все-
загальна думка, ба, навіть позірна істина в останній 
інстанції про те, що до середнього класу буцімто 
належать особи з певним рівнем рівня життя і спо-
живання матеріальних та духовних благ, відповідно 
до доходів, які отримуються незалежно від належ-
ності цих осіб до певного класу, а саме до класу 
пасивних власників матеріальних та нематеріаль-
них активів чи до класу найманих працівників. При 
цьому ігнорується незаперечний історично й сус-
пільно-політично факт, що боротьба за свободу від 
диктату власника чи узурпатора влади точилася 
упродовж віків, тисячоліть і триває досі.

Ось тільки лиш статус імущого владу й влас-
ність, починаючи від первісно-общинного ладу, 
рабовласництва й феодалізму, включно епоха 
ринкового суспільно-політичного устрою, транс-
формувався й цивілізувався таким чином, що лю-
дина, самодостатня особистість (не капіталіст), має 
змогу чесно заробленим коштом у матеріальному 
й духовно-інтелектуальному сенсі вивищитися над 
власниками малого й середнього бізнесу. Проте у 
ієрархії правдивих цінностей власника себе, са-
модостатньої особистості, згенерованої і створеної 
доданої вартості, як це притаманно підприємцеві, 
– причислити особу з високими статками до серед-
нього, підприємницького класу можливо не завжди.

Чомусь в Україні досі не отримав статусу «екс-
плуататорського», тобто панівного класу так званий 
«малий бізнес», який є фактично експлуататором 
самого себе та своєї родини й чисельної кількості 
відчуженої за гроші найманої праці, адже платить, 
платить і платить працівникам, кредиторам, контр-
агентам, перевіряльникам та ще й фінансує держа-
ву, включно хабарне чиновництво зусібіч. При цьому 
таке самодостатнє підприємництво позбавлено права 
відшкодовувати з бюджету податок на додану вар-
тість (ПДВ). Навпаки, за сукупністю повноважень, 
претензій та деструктивних зусиль від незліченних 
тримачів влади й закону, новітній продуктивний клас 
українців залишається відлученим від першочерго-
вого й пріоритетного права на гідне європейців пен-
сійне забезпечення. Чомусь бюджет пенсійного фон-
ду України розподіляється переважно між своїми: 
працівниками, найманими державою, де підприємці, 
платники податків, зборів та внесків, мусили б мати 
преференції. Адже цей фонд завжди дотувався й ще 
довго дотуватиметься коштом державного бюджету, 
а саме – левовової частки від суми цього самого ПДВ, 
який «малому» бізнесу не відшкодовується.

До якого класу слід реально віднести, приміром, 
державних, муніципальних службовців та інших 
чиновників, найманих керівників та працівників 
державних, муніципальних і непрозоро приватизо-
ваних підприємств, організацій та установ, що вони 
фінансуються з бюджету? З огляду на тотальну 
неконтрольованість чи на послаблений контроль зі 
сторони собі подібних, джерела та розміри «тіньо-
вих» доходів цього всеукраїнського монстра, про- і 
привладного істеблішменту за рівнем переважаю-
чої сукупності неоподаткованих доходів та можли-
востей впливу на соціальні, політичні й економічні 
процеси у державі вже переступили межу розум-
ного і стали фактичним квазіринковим тоталізато-
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ром для спритників від усіх гіпертрофованих гілок 
влади в державі, в метрополії і на місцях.

Суспільні та політичні реалії досі є такі, що, як 
правило, влада усіх рівнів, паразитуючі та розко-
шуючі можновладці з ментальністю люмпена, так 
званий «службовий клас», у маніпулятивний спосіб 
з успіхом використовують узурпований у правах ри-
зикуючий власним, а не чужим коштом, та формую-
чий національний бюджет «середній клас» у власних 
пожадливих цілях всезагального неоподаткованого 
зиску, бюджетного дерибану, свавільного впливу на 
соціальну, економічну й політичну дійсність.

Понад те, шляхом безкарних демагогічних семан-
тичних версій та диверсій з державних і олігархіч-
них ефірів та шпальт медіа демонізують чужоземні 
агресивні впливи, виправдовуючи владну злочинну 
діяльність та бездіяльність, нейтралізують приват-
новласницьку свідомість і підсвідомість співгромадян. 
Навіюється єдино можлива альтернатива для україн-
ців, для українства і зрештою для усієї нації й дер-
жави України, що, буцімто, таких рятівничих, непе-
ревершених благодійників і спонсорів для лінивців у 
цілому світі тільки лише двоє: Євросоюз і Російська 
Федерація. Як ніби там життя безпроблемне.

Проте, коли постає нагальна необхідність убез-
печити націю від агресії й чужоземного тоталітариз-
му, владні узурпатори вважають за необхідне зану-
ритися у «чорні діри» власного «моя хата скраю», а 
на передові рубежі кривавого протиборства сторін 
протистояння виставити жорстокий, безідейний, 
жебрацький люмпен з недолугими амбіціями.

Хіба високооплачуваний статус найманого пра-
цівника (службовця, менеджера, кваліфікованого 
фахівця тощо), за умови відсутності у такої особи 
корпоративних прав, дає право зараховувати його 
до середнього класу? Адже такий нічим іншим окрім 
власного імені не ризикує, ні за кого й ні за віщо на 
своєму робочому місці не несе відповідальності (окрім 
специфічної посадової), не платить до бюджету, а на-
томість використовує сповна належну державі чи ін-
шому власникові інфраструктуру, аби вигідно прода-
ти результати своєї праці чи навіть талант на власну 
користь. Про неймовірні побори з незахищених за-
коном громадян скрізь й всюди ліпше не згадувати…

Найболючішу проблему історично та агресивно 
відчужених українських територій можливо допоки 
взяти в дужки до кращих часів. Так само слід мати 
на увазі відповідальність за світове українство, за 
оті десятки мільйонів українців, як громадян, так 
і негромадян України, які змушені з останніх сил 
гарувати у світах, покинувши домівки й розірвав-
ши історичні зв’язки з метрополією, бо відчаялися 
очікувати цивілізаційних законів ринку.

Запитання: чи є українство усіх національностей 
у стані збудувати Україну Європейську в Україні 
самотужки? Однозначно: так! Щоправда, керова-
не зовні колесо української історії, яке розтоптало 
мультинаціональну правду, сутність, владу, влас-
ність, хазяйський шляхетний чин, допоки курується 
скаредними до закостеніння мізків владотримачами. 
Натомість розграбовану по-злодійськи за два з лиш-
ком десятиліття матеріальну й інтелектуальну влас-
ність українського народу слід повернути істинному 
суверену республіканської влади й власності. 

Діючи на упередження, генератори й виконавці 
фінасово-економічної узурпації української нації 
невпинно каламутять інформаційну «воду», поли-
ваючи душі, розум і серця українства розмаїтим 
отруйним семантичним сміттям, аби раптом народ 
пробачив і забув про тотальні зловживання чин-
них та минулих грабіжників з числа причетних до 
владних важелів та ще й вивищив декого з них до 

політикуму світового рівня. Буцімто, світ має ле-
гітимізувати кожного з новітніх українських ор-
динців, які у псевдолегітимний спосіб, у нечуваних 
навіть за часів війни обсягах вчинили таку підлу, 
антилюдську фінансово-економічну й брутальну, 
семантичну суспільно-політичну диверсію проти 
благополуччя народу й проти нації України. 

Що мається на увазі? І з чого слід розпочина-
ти тернистий шлях до правдивої свободи / liberty? 
Злодійство вседержавного виміру підлягає судово-
му переслідуванню й невідворотному покаранню 
у специфічний спосіб, проте не заради кари, а з 
огляду на невідворотність відновлення прав усіх 
громадян України на матеріальну й інтелектуальну 
власність, яку було розікрадено упродовж 1990–
2014 р.р. Цей процес і результат споконвіків юри-
спруденція трактує таким чином: а) віндикація у 
цивільному праві – спосіб захисту права власності, 
за допомогою якого власник може вимагати вилу-
чення свого майна з чужого незаконного володіння; 
б) реституція – відновлення у попередньому право-
вому, майновому становищі.

Приватизація в Україні, а вірніше, трансфор-
мація загальнонародної власності в руки і в кише-
ні декількох сотень самообраних мафіозних сімей 
і кланів сталася позірно у законний спосіб. Проте 
таке звичайне з першого дилетантського погляду 
дерибанське дійство спричинило найнеймовірніше: 
не тільки лише колосальні матеріальні збитки для 
сімей, для окремих громадян, але й невиліковні 
втрати генофонду нації, деморалізацію хазяйського 
чину українців і українства. Півстамільйонну на-
цію було опущено до рівня наймитів і жебраків на 
власній, здавалося б, найбагатшій у світі землі й у 
власнім допоки ще домі…

Зневірені й ошукані українці та інші співгрома-
дяни втратили останнє – віру до влади й до опо-
зиції. Тож десятки мільйонів з числа зневажених, 
які не втратили надію дошукатися правди, мають 
пам’ятати: єдиним законним, правовим шляхом до 
виходу із нинішнього ганебного майнового стану для 
українського народу усіх національностей є україн-
ська національна лібертаріанська, хазяйська пози-
ція: повернення неправедно відчужених майнових 
та інтелектуальних прав – реституція на користь 
кожного ошуканого дієздатного й недієздатного 
громадянина України, включно правонаступників, 
у попередньому правовому та / або майновому ста-
новищі. Рано чи пізно, як свідчать історичні факти 
європейської цивілізаційної доби, цей процес має 
відбутися. Аби лишень не було запізно… 

Механізми реституції мають бути напрацьовані, 
запроваджені й контрольовані громадянами Укра-
їни з активною життєвою позицією, компетентни-
ми, відданими ідеям законності, справедливості й 
патріотизму. Кожен з ошуканих співгромадян та / 
або з їхніх спадкоємців, хто має на руках оригіна-
ли таких документів: Трудова книжка / Книжка 
члена колективного господарства, Приватизаційні 
майнові сертифікати, Свідоцтво про право воло-
діння акціями та / або Акції приватизованих під-
приємств та інших об’єктів державної, громадської 
чи колективної форми власності, Страхові Свідо-
цтва, / Страховые Свидетельства, Комсомольский 
билет, Профспілковий квиток / Профсоюзный би-
лет включно Картка сплати членських внесків до 
профспілки / Карточка уплаты членских взносов 
в профсоюз, Партийный билет члена КПСС з від-
мітками про сплату членських партійних внесків, 
ощадні книжки Ощадбанку, – може претендувати 
на належну по праву й досі ще не втрачену частку 
від майна і коштів колишньої УРСР.
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На загал усе до цвяха особисте майно, а також 
кошти держави чи колективних господарств, пар-
тійних, профспілкових та комсомольських органі-
зацій, що їх було відчужено у шахрайський спосіб, 
або насильницьким шляхом, має бути оцінене згід-
но з ринковими цінами включно додана вартість на 
момент реституції й підлягати поверненню закон-
ним власникам пропорційно сплаченим за минулих 
часів коштам у перерахунку на вільно конверто-
вану валюту плюс додана вартість та відсотки за 
користування згідно з розрахунками державно-гро-
мадських органів оцінки на момент реституції. 

Затверджені раніше норми про передання у 
власність кожному громадянину України земельних 
ділянок мають бути виконані для таких реципієнтів 
безумовно й автоматично за місцем постійного про-
живання на момент набрання чинності відповідного 
закону. Так само безапеляційно мають бути поверне-
ні заборговані державою в особі Ощадбанку кошти й 
відсотки за користування грошовими вкладами гро-
мадян включно кошти й відсотки на облігації дер-
жавних позик минулих років та десятиліть. 

Окремо слід зупинитися на питаннях відновлен-
ня відчужених минулою державою авторських та 
суміжних прав, а також прав на інтелектуальну 
власність, належних громадянам України апріорі. 
Це стосується несплачених гонорарів за тиражу-
вання / виконання / використання творів, винахо-
дів, ноу-хау й інших об’єктів прав творчої людини. 
При цьому наявність чи відсутність громадян–
власників на момент реституції не має суттєвого 
значення, оскільки права людини є непорушними, 
а їх мають успадковувати особи–спадкоємці. 

Якщо хтось помилково вважає, що розкрадені 
за мовчазної згоди влади основні фонди й оборотні 
активи українських підприємств та організацій вже 
втрачено безповоротно, то слід нагадати, що квітуючі 
нині мов гриби–мухомори вілли та майнові комплек-
си юридичних та фізичних осіб є таким розкішними 
саме завдяки дармівщині й пільгам, що їхні власники 
відчужили у народу і лиш у такий спосіб мали змогу 
отримати як ніби кривавий кусень від тіла нації, від 
статків співгромадян, яких перетворено на рабів. Тож 
є повний сенс віддати належне громаді й кожному 
ошуканому громадянину України зокрема, аби не на-
разитися на новітню Коліївщину. Допоки ще суверен 
влади не заявив про свою жорстоку позицію.

Такий стан речей, коли телевізійні та інші ін-
формаційні спамери затьмарюють свідомість та 
підсвідомість суверена влади в Україні, загрожує 
спричинити стан суспільного збурення, коли тер-
пець може урватися.

Чому нагальність процедури віндикації та рес-
титуції в Україні є невідворотною?

Найпершим і найнагальнішим кроком на цьому 

революційному шляху має бути розвиток національ-
ного товарного виробництва, на початках якого слід 
планувати наближене до 100% імпортозаміщення усіх 
без винятку товарів і послуг, які використовуються 
для потреб забезпечення функціонування та законної 
діяльності бюджетних юридичних осіб, інших установ 
і організацій, а також фізичних осіб, що вони повніс-
тю чи частково утримуються національним коштом. 
Згідно з приблизними розрахунками, навіть кошти 
ПДВ, які не перетнуть митних кордонів України, а 
залишаться у державному бюджеті України, убезпе-
чать виконання основної маси соціальних зобов’язань 
держави перед народом. Однозначно, вже і зараз має 
відбутися першочергове підвищення рівня пенсійного 
забезпечення широких верств населення у 2-3 рази 
як мінімум, а у висліді – пожвавлення внутрішнього 
ринку товарів, капіталів і послуг.

У разі невчинення віндикації та реституції мож-
ливий інший вихід з колапсу, що склався: Укра-
їнська національна лібертаріансько-демократична 
революція, яка є об’єктивною історичною необхід-
ністю і має покласти край демагогічним маніпуляці-
ям привладної верхівки, поставити з голови на ноги 
недолугу псевдоринкову та псевдореволюційну пі-
раміду влади нуворишів, чинну вершину якої до-
поки опанували самовивищені демагоги–найманці.

При цьому приватний підприємець, який інвес-
тував кошти, створив робоче місце для себе, для 
членів своєї родини, який вважає нижче свого до-
стоїнства стояти у черзі до бюджетного «пирога», 
а навпаки, з останньої копійки формує бюджет 
країни, морально, ментально і легітимно має по-
вне право належати до панівного середнього класу 
й посідати найвищі сходинки у суспільній ієрархії 
матеріальних, моральних, духовних і ментальних 
цінностей, диктувати розумну хазяйську альтер-
нативу у системі формування ідеології і політики, 
влади й держави з прогнозованим майбутнім. 

Висновок з проведеного дослідження. Існуюча в 
Україні система узурпації влади, власності й істини 
в останній інстанції є вигідною панівному квазікласу, 
який причетний до олігархівного капіталу. За відсут-
ності революційних змін у свідомості й підсвідомості 
громадян, які мають почуватися реальними, а не номі-
нальними власниками себе, своєї сім’ї, влади й держа-
ви, без волі середнього класу до життя й бізнесування 
в правдивій республіці, годі сподіватися на цивілізова-
ний розвиток та на рівноправний статус нації у світо-
вому співтоваристві. Боротьба за свободу особистості 
кожного громадянина, як свідчить історичний досвід, 
неможлива без філософії та ідеології ринкового сус-
пільства. На такому революційному шляху україн-
ському національному підприємництву як політично-
му класу слід об’єднуватися під прапором правдивої 
– підприємницької капіталістичної партії [10].
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Постановка проблеми. Інвалідність як соці-
альне явище притаманна кожній державі. 

На сьогодні рівень інвалідизації жителів планети 
сягає показника в понад мільярд осіб або 15 %. В 
Україні кожен 18-й громадянин – інвалід, тобто 

людина, яка потребує допомоги та підтримки від 
держави не лише в грошовому еквіваленті, а й осо-
бливого планування житла, облаштування під’їздів, 
громадського транспорту, забезпечення технічни-
ми та іншими засобами реабілітації, виробами ме-
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Аннотация
Некорректная классовая стратификация в Украине времен национальной независимости на рубеже ХХ-ХХІ в.в. Ме-
сто и роль украинского среднего класса, предпринимательства в период превратной приватизации. Необходимость 
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Ключевые слова: Украина, рынок, бизнес, политика, собственность, средний класс, предпринимательство, менталитет, 
личность, виндикация, реституция.

Nagorny Oleksandr Mykolajovych 
individual entrepreneur, politician, journalist, founder, owner, director 
Private Enterprise intelligence services «Transfer»

MIDDLE CLASS IN UKRAINE: HOW TO REACH THE CIVILIZED 
ENTREPRENEURSHIP, POWER AND STATE

Summary
The uncorrect class stratification in Ukraine at the epoch of national independence between 20th and 21st century. 
Ukrainian middle class and entrpreneurship role in the false privatization epoch. Necessity of vindication and restitution 
as well as of resumption of the violated sitizens’ rights to privatization and to civilized private property. Time is coming to 
preformate the mentality and deed of state and power in Ukraine in accordance with the needs of conscientious taxpayers.
Keywords: Ukraine, market economy, business, politics, property, middle class, entrepreneurship, mentality, personality, 
vindication, restitution.

© Сотула О.В., Онучак А.Ю., 2014



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 39

2 (02) may 2014

дичного призначення, сприяння у здобутті освіти, 
професійних знань, працевлаштування, медичних і 
культурних послуг. Чисельність осіб з інвалідніс-
тю становить 2 788 226 осіб або 6,1 % від загаль-
ної чисельності населення нашої держави. Ці дані 
красномовно свідчать про гостроту та поширеність 
проблеми інвалідності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогодні існує певний теоретико-науковий до-
робок з різних аспектів соціального захисту ін-
валідів. Серед вітчизняних науковців та прак-
тиків слід виділити М.Авраменка, С.Богданова, 
Н.Борецьку, Е.Лібанову, О.Макарову, К.Міщенко, 
В.Скуратівського. Значний внесок у дослідження 
цієї проблеми роблять також фахівці Інституту 
соціальної роботи та управління Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова, 
Державної установи НДІ соціально-трудових від-
носин, Всеукраїнського центру професійної реабі-
літації інвалідів, Національної Асамблеї інвалідів 
України, Фонду соціального захисту інвалідів та 
Департаменту у справах інвалідів Міністерства 
праці та соціальної політики України.

Мета статті полягає у визначенні основних про-
блем соціального захисту інвалідів в Україні та 
можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Широкий спектр 
проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить 
про необхідність посиленої і комплексної уваги з 
боку держави й суспільства. Сучасне життя фор-
мує відповідні вимоги до соціального захисту цієї 
категорії населення. Практика показує, що значна 
частина положень соціально-економічної політи-
ки щодо інвалідів застаріла і не відповідає потре-
бам сьогодення, а також не узгоджується із за-
гальновизнаними високогуманними міжнародними 
нормами і стандартами [1]. Правове поле містить 
багато позитивних кроків на шляху вирішення 
багатьох проблем інвалідів, але є переважно де-
кларативним, не забезпеченим матеріальними ре-
сурсами та механізмами управлінського впрова-
дження. Досвід високорозвинених країн засвідчив 
про неефективність пасивної державної політики 
у сфері соціального захисту громадян з особли-
вими потребами, яка формується на основі ком-
пенсаційних витрат – пенсій, грошової допомоги, 
пільг, компенсацій тощо. Соціальна підтримка ін-
валідів у провідних країнах Європи за останні 30 
років характеризується виділенням значних ре-
сурсів на створення доступного для осіб з обме-
женими можливостями середовища для існування, 
навчання, створення спеціальних і облаштування 
наявних робочих місць [2]. Отже, політика соціаль-
ного захисту інвалідів в Україні має включати нові 
концептуальні підходи, що охоплюють соціально-
економічні, політико-правові, організаційно-управ-
лінські, науково-методологічні, морально-етичні та 
інформаційні аспекти.

Сучасна державна політика соціального захис-
ту інвалідів включає в себе низку заходів, зокрема 
створення умов для інтеграції інвалідів до актив-
ного суспільного життя; підвищення державних га-
рантій у досягненні вищих соціальних стандартів 
у матеріальному забезпеченні інвалідів; створення 
безперешкодного середовища для інвалідів; забез-
печення активної взаємодії державних органів та 
громадських організацій інвалідів у розв’язанні 
проблем інвалідів тощо [3].

В Україні за даними Мінсоцполітики протягом 
2006-2013 рр. чисельність осіб з інвалідністю зросла 
до 6,1 % від загальної чисельності населення проти 
5,3 % у 2006 році (див.Рис.1)
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Рис. 1. Динаміка загальної чисельності інвалідів 
в Україні станом на початок 2006 – 2013 рр. [7]

У загальній чисельності інвалідів в Україні 
станом на 1 січня 2013 р. питома вага осіб, які ма-
ють І групу інвалідності, становила 10,7 % (298,2 
тис. осіб), ІІ групу – 37,8 % (1 054,4 тис. осіб), ІІІ 
групу – 45,5% (1 268,5 тис. осіб). Частка дітей-ін-
валідів віком до 18 років становила 0,6 % (167,1 
тис. осіб) [7].

Таким чином, частка інвалідів ІІІ групи є досить 
високою. Тобто, наявна стійка тенденція до акуму-
ляції в країні середніх форм втрати загального рів-
ня здоров’я чи працездатності.

Станом на 1 січня 2013 р. найбільше інвалідів І 
групи зосереджувалося в Донецькій, Львівській та 
Одеській областях – 8,8 %, 5,8 %, 5,6 % від загаль-
ної чисельності інвалідів І групи в Україні в цілому; 
найменша їх чисельність мешкала в Чернівецькій, 
Херсонській та Кіровоградській областях –1,6 %, 
1,8 % та 1,8 %, що кореспондується з чисельністю 
населення цих регіонів. 

Щодо інвалідів ІІ групи, то станом на 1 січня 
2013 р. найбільша їх чисельність в Донецькій об-
ласті, Київській, Одеській – 8,1 %, 7,1 %, 7,0 %, най-
менша – у Херсонській та Чернівецькій областях 
–1,6 %, 1,7 % (див.табл.1).

Найбільше інвалідів ІІІ групи станом на 1 січня 
2013 р. у Донецькій, Львівській та Дніпропетров-
ській областях-11,1%, 8,2%, 6,6% від загальної чи-
сельності інвалідів ІІІ групи. Найменша їх чисель-
ність зареєстрована у Чернівецькій та Херсонських 
областях-1,8 %,2,0 % (див.табл.1).

Слід зазначити, що станом на 1 січня 2013 р. від-
повідно до даних Мінсоцполітики такі регіони, як 
Донецька, Дніпропетровська та Львівська області 
концентрують найбільшу чисельність дітей-інвалі-
дів віком до 18 років – 8,4 %, 6,9 % та 6,2%; наймен-
шу Херсонська та Сумська області – 2,0 %, 2,1 % 
від загальної чисельності дітей-інвалідів віком до 18 
років в Україні (див.табл.1) [7].

Міжрегіональні диспропорції за абсолютною чи-
сельністю осіб з інвалідністю станом на 1 січня 2013 
року для І групи становили 12,9 рази, ІІ групи-9,2 
рази, ІІІ групи-21,1 рази,а для дітей інвалідів віком 
до 18 років-12,4 рази.

Головним суб’єктом соціального захисту інвалі-
дів залишається держава, діяльність якої полягає в 
розробці заходів, створенні відповідних інститутів, 
застосуванні механізмів, призначених забезпечува-
ти життєві та соціальні потреби інвалідів, реалізо-
вувати громадянські права та свободи, створювати 
рівні можливості для їх інтеграції в суспільство, 
сприятливі умови для забезпечення соціальної, 
медичної, трудової реабілітації інвалідів. Орга-
ни державної влади та місцевого самоврядування 
зобов’язані створювати нормативно-правову базу 
відповідно до міжнародного законодавства.

Держава включає мережу профільних мініс-
терств, відомств та відповідних закладів. Нині у 
сфері управління різних відомств функціонує 557 
реабілітаційних установ: у Мінпраці – 289, у сис-
темі Міносвіти діє 100 таких закладів, у сфері охо-
рони здоров’я – 61, у Мінсім’ї – 45 центрів соці-
ально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
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функціональними обмеженнями, при громадських 
організаціях інвалідів здійснюють реабілітацію осіб 
з обмеженими можливостями 62 установи. Мініс-
терству праці та соціальної політики України під-
порядковано:

– 289 реабілітаційних центрів та відділень: Все-
український центр професійної реабілітації інвалі-
дів; 15 реабілітаційних установ професійної реабі-
літації інвалідів; 6 міжрегіональних центрів (з 2003 
р.) – АР Крим, Вінницька, Луганська, Львівська, 
Донецька, Чернівецька області; 7 обласних та місь-
ких центрів (Дніпропетровська, Закарпатська, За-
порізька, Одеська, Рівненська, Черкаська області);

– управління праці та соціального захисту на-
селення;

– Державна служба зайнятості;
– Фонд соціального захисту інвалідів.
Активними партнерами держави стають інші 

суб’єкти соціального захисту інвалідів, такі як не-
державні громадські організації, благодійні і релі-
гійні організації та фонди, політичні партії, юри-
дичні особи тощо. Посилюється участь і самих 
інвалідів, їхніх громадських організацій. В Україні 
близько 120 діючих Всеукраїнських громадських 
організацій, які представляють інтереси різних ка-
тегорій інвалідів, цілеспрямовано і поступово змі-
нюючи їх життя на краще.

Хоча одним із головних напрямів соціальної по-
літики Української держави стосовно інвалідів ви-
значено систему заходів, орієнтованих на поліпшен-
ня їхньої життєдіяльності, відновлення соціального 
статусу, досягнення матеріальної незалежності та 
всебічної інтеграції в суспільство, програми щодо 
соціального захисту інвалідів віднесено до пріори-
тетних державних програм, а видатки на їх вико-

нання переважно відносять до захищених статей 
Державного бюджету України, проте в реальності 
інваліди сьогодні належать до найбільш соціально 
незахищених категорій населення, стан дотриман-
ня їх прав свідчить про недостатню участь інвалідів 
в економічному і соціальному житті суспільства.

Невеликі розміри соціальної допомоги від дер-
жави та особливі потреби таких людей не дозво-
ляють підтримувати суспільно прийнятний рівень 
життя. Для сімей інвалідів, які тривалий час жи-
вуть у бідності, характерні нездорове харчування, 
недоступність сучасної медичної допомоги, психо-
логічні стреси, ранні смерті, вимушена відмова від 
народження дітей, неможливість дати їм нормаль-
ну освіту, відсутність можливості для нормального 
відпочинку тощо.

Окремо слід спинитися на проблемі працевла-
штування інвалідів. Практика показує, що залучен-
ня громадян з інвалідністю до сфери праці важливе 
як для них самих, так і для держави, оскільки під-
вищується життєвий рівень інвалідів, збільшується 
їх платоспроможність, а також можливість само-
реалізації. Політика держави полягає в максималь-
ній активізації потенційних сил осіб з обмеженими 
можливостями у контексті професійної, трудової 
реабілітації та працевлаштування.

У багатьох країнах створені такі умови, що пра-
цюючі інваліди складають у середньому половину 
осіб від загальної кількості людей з обмеженими 
можливостями. Так, у США працюють 29% грома-
дян, які мають порушення здоров’я, у Великобри-
танії – 40%, Італії – 55%, Швеції – 60%, Китаї – 
80%. В Україні працюючих інвалідів нараховується 
близько 20%, при тому, що кількість інвалідів пра-
цездатного віку становить 1,5 млн. осіб, серед яких 

Таблиця 1
Розподіл чисельності інвалідів за областями України станом на 1 січня 2013 р.*

№ Області
у % до загальної чисельності інвалідів по Україні

І група ІІ група ІІІ група Діти-інваліди 
до 18 років

1. Вінницька 4,1-5,0 3,1-4,0 4,1-5,0 3,1-4,0
2. Волинська 3,1-4,0 2,1-3,0 2,1-3,0 3,1-4,0
3. Дніпропетровська понад 5,0 5,1-6,0 понад 5,0 понад 6,0
4. Донецька понад 5,0 понад 6,0 понад 5,0 понад 6,0
5. Житомирська 4,1-5,0 3,1-4,0 3,1-4,0 3,1-4,0
6. Закарпатська 2,1-3,0 2,1-3,0 2,1-3,0 3,1-4,0
7. Запорізька 3,1-4,0 3,1-4,0 3,1-4,0 3,1-4,0
8. Івано-Франківська 3,1-4,0 3,1-4,0 3,1-4,0 3,1-4,0
9. Київська 3,1-4,0 5,1-6,0 3,1-4,0 4,1-5,0
10. Кіровоградська до 2,0 до 2,0 2,1-3,0 до 3,0
11. Луганська 4,1-5,0 3,1-4,0 4,1-5,0 4,1-5,0
12. Львівська понад 5,0 5,1-6,0 понад 5,0 понад 6,0
13. Миколаївська 2,1-3,0 до 2,0 2,1-3,0 до 3,0
14. Одеська понад 5,0 понад 6,0 4,1-5,0 4,1-5,0
15. Полтавська. 2,1-3,0 3,1-4,0 2,1-3,0 до 3,0
16. Рівненська 2,1-3,0 2,1-3,0 2,1-3,0 3,1-4,0
17. Сумська 2,1-3,0 2,1-3,0 2,1-3,0 до 3,0
18. Тернопільська 3,1-4,0 до 2,0 2,1-3,0 до 3,0
19. Харківська 4,1-5,0 понад 6,0 понад 5,0 5,1-6,0
20. Херсонська до 2,0 до 2,0 до 2,0 до 3,0
21. Хмельницька 4,1-5,0 3,1-4,0 4,1-5,0 3,1-4,0
22. Черкаська 3,1-4,0 3,1-4,0 3,1-4,0 до 3,0
23. Чернівецька до 2,0 до 2,0 до 2,0 до 3,0
24. Чернігівська 4,1-5,0 2,1-3,0 2,1-3,0 до 3,0

*Складена автором за даними [8]
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працює майже 443 тис. [4].
У радянські часи інвалідність трактувалася як 

втрата працездатності, що не давало можливос-
ті людині бути повноцінним учасником на ринку 
праці. Внесені зміни до Закону України “Про со-
ціальний захист інвалідів” (ст. 2) свідчать, що інва-
лідність встановлюється як норма втрати здоров’я. 
Відповідно, надається можливість усім громадянам 
працевлаштовуватися. При цьому важливо, щоб 
роботодавці створювали безпечні і не шкідливі для 
здоров’я інвалідів умови праці, вживали заходів, 
спрямованих на запобігання подальшої інваліднос-
ті, на відновлення їх працездатності.

В Україні, як і в більшості європейських країн, 
діє концепція квотування державою певного відсотка 
робочих місць на підприємствах. Відповідно до ст. 19 
Закону України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”, всім підприємствам, установам 
та організаціям з кількістю працюючих від 8 і більше 
осіб встановлено норматив зі створення 4% робочих 
місць для працевлаштування інвалідів. Для порівнян-
ня: в Італії та Іспанії – 2%, у Німеччині – 5%. Таку 
квоту в Україні зобов’язані виконувати всі суб’єкти 
господарювання незалежно від форми власності, про-
те лише 55% підприємств дотримуються встановле-
ного показника, їм вигідніше сплатити штраф, ніж 
забезпечити роботою інваліда [4].

Кількість підприємств, які звітують Фонду со-
ціального захисту інвалідів про виконання 4-від-
соткового нормативу створення робочих місць для 
працевлаштування інвалідів, у 2012 році зросла по-
рівняно з 2009 роком на 2,9 % (див.Рис.2). Найбіль-
шу кількість підприємств, на яких упродовж остан-
ніх років було дотримано норматив, зафіксовано у 
2012 році – 83 746 [7].
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Рис. 2. Кількість підприємств, установ та організацій, 
на яких дотримано встановлений законодавством 
норматив робочих місць для працевлаштування 

інвалідів, за 2009 – 2012 звітні роки

Для розширення можливостей надання гарантій 
працевлаштування для цієї категорії працівників 
варто запозичити закордонний досвід щодо вико-
нання роботи в дистанційному режимі, що значно 
допоможе регулювати зайнятість такої “проблем-
ної” категорії робочої сили, як інваліди. Про ефек-
тивність і вигідність зазначеної форми зайнятос-
ті свідчить той факт, що в Європі нараховується 
близько 20 млн осіб, які працюють дистанційно [5].

Однак слід зауважити, що кількість вільних 
робочих місць (вакантних посад) для інвалідів, за-
явлених роботодавцями до Державної служби за-
йнятості, протягом останніх років має тенденцію до 
зниження.

Втрата суспільної моралі та безкарність призво-
дять до зловживань осіб, які мають забезпечувати 

соціальний захист інвалідів. Так, перевірка стану 
дотримання прав осіб з обмеженими розумовими 
та фізичними можливостями, здійснена працівни-
ками Генпрокуратури, виявила низку порушень. 
Інваліди обмежені не лише у фізичних можливос-
тях, але й часто у своїх правах. Серед них – втра-
та недієздатними громадянами права власності на 
житло; не повною мірою забезпечується органами 
та установами охорони здоров’я право дітей-інва-
лідів на безоплатну кваліфіковану медичну допо-
могу та пільгове забезпечення ліками; лікарськими 
консультативними комісіями при встановленні ін-
валідності не складаються індивідуальні програми 
реабілітації, за якими має проводитись фізична, 
психологічна, педагогічна адаптація та інтеграція 
цих дітей у суспільство; працівники інтернатних 
закладів не вживають заходів до встановлення пра-
вового статусу дітей, захисту їх майнових та жит-
лових прав – пенсії оформляються із запізненням, 
діти не отримують аліментів, паспортів по досяг-
ненню 16 років, документів про інвалідність; нена-
лежним є стан працевлаштування дітей-інвалідів, 
насамперед випускників спеціальних, професійно-
технічних та ВНЗ [6].

Актуальним питанням є облаштування міського 
і приміського транспорту для перевезення інвалідів 
та виділення для їхніх автомобілів місць на автомо-
більних стоянках. Місцеві органи влади мають вжи-
ти відповідних заходів для оснащення автобусних, 
тролейбусних і трамвайних маршрутів принаймні 
одним транспортним засобом для перевезення лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями. По-
трібно також здійснювати закупівлю залізничних 
пасажирських вагонів, максимально пристосованих 
для перевезення цієї категорії осіб. Потребує орга-
нізації служба супроводження інвалідів в аеропор-
тах та вокзалах, забезпечення безперебійної роботи 
ліфтів та інших технічних засобів, призначених для 
інвалідів.

Рекомендації. Аналіз проблем соціального за-
хисту інвалідів свідчить про те, що в Україні 
здійснено недостатньо заходів щодо забезпечення 
повноцінного життя людей з обмеженими можли-
востями та фізичними вадами, не проведена мо-
дернізація існуючої системи соціального захисту 
інвалідів. На нашу думку вирішення цих проблем 
можна досягти завдяки таким заходам:

1. Потрібно прискорити розроблення механізмів 
оптимізації будівництва соціального житла і контр-
олювати зобов’язання забудовників щодо виділення 
відповідної частки квартир для цієї категорії гро-
мадян.

2. Забезпечити можливість безперешкодного 
отримання реабілітаційних послуг за місцем про-
живання інваліда.

3. Створити систему ознайомлення інвалідів зі 
своїми правами в усіх сферах життя.

4. Перевести фінансування на створення допо-
міжних служб, які дадуть змогу людям з інвалід-
ністю жити без відриву від соціуму.

5. Нагальною потребою є збільшення кількості 
інформаційних, освітніх, художніх і дитячих про-
грам і, відповідно, обсягів фінансування виробни-
цтва і розповсюдження телепрограм із використан-
ням сурдоперекладу та субтитрування.
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Постановка проблеми. На сьогодні попит на 
товари, які пропонуються на ринку, кіль-

кість проданої продукції та її конкурентоспромож-
ність в більшій мірі залежать від того, наскільки 

ефективно працює система представлення продук-
ції на ринку товарів та послуг. Особливо важливим 
це є в умовах великих змін у поведінці спожива-
чів, підвищенні вимог до якості продукції. Зовніш-
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ньої реклами настільки багато, що у споживачів 
з’являється зорова і слухова втомленість від неї, 
98 % усієї інформації, яка надається рекламою, 
зовсім не сприймається, а показник середнього 
сприйняття рекламного оголошення тільки 2 секун-
ди, тому рекламодавцям для того, щоб ефективно 
представити товар споживачам, потрібен пошук не-
звичних підходів до вивчення думки та поведінки 
споживачів. Одним з таких підходів є нейромарке-
тинг. Питання нейромаркетингу особливо актуаль-
не сьогодні, оскільки застосування такого підходу 
може дати поштовх до збільшення обсягу продажу, 
підвищення конкурентоспроможності продукції та 
збільшення прибутку товаровиробника. Тому осно-
вною проблемою даного дослідження є визначення 
сутності нейромаркетингу та можливості застосу-
вання його елементів в умовах національного ринку 
товарів та послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана 
проблема є достатньо новою, оскільки можливість 
використання психології в рекламі науковці розпо-
чали вивчати лише наприкінці ХХ сторіччя. Серед 
вітчизняних учених, які досліджували теоретико-
методологічні й практичні засади системи нейро-
маркетингу, варто виділити А. Колесникова, С. Ро-
манюху, М. Сороку, Н. Шульгата, О. Б. Гевко. Із 
зарубіжних вчених, слід виокремити наукові пра-
ці Е. Ю. Кана [1], М. Ліндстрома [2], Ж. Г. Попова 
[3], Д. Я. Райгородського [4], Л.І. Рюмшиної [5]. Але 
слід зазначити, що в наукових працях з маркетин-
гу відсутній єдиний підхід щодо вивчення основних 
складових нейромаркетингу та їх впливу на вибір 
споживачів. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження основних складових нейромаркетингу та їх 
вплив на зв’язок між товаровиробниками та спо-
живачами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вперше концепція нейромаркетингу була розро-
блена психологом Гарвардського університету  Д. 
Залтменом у кінці 1990-х років. Він винайшов і за-
патентував одну з перших технологій нейромар-
кетингу під назвою ZMET (метод вилучення мета-
фор Залтмена). Провівши дослідження, він дійшов 
до висновку, що більша частина (90 %) діяльності 
людини, яка пов’язана з мисленням, здійснюєть-
ся у підсвідомості [1]. Метод ZMET зводиться до 
вивчення підсвідомості споживача за допомогою 
спеціально підібраних зображень, які викликають 
позитивні емоційні відгуки й активізують прихова-
ні образи-метафори, а це, в свою чергу, стимулює 
купівлю товарі та послуг. Даний маркетинговий хід 
швидко привернув увагу багатьох великих фірм-
замовників, серед яких: Сoca-Cola, General Motors, 
Nestle, Procter & Gamble [6]. Але вони намагались 
не оголошувати про те, що для залучення більшої 
кількості споживчів користувались методами не-
йромаркетингу. 

Нейромаркетинг – це інструментарій, набір 
методів, створених за допомогою статистичного 
опрацювання даних, отриманих в результаті пси-
хофізичних досліджень; новий напрям у сфері мар-
кетингу, предметом якого є вивчення неусвідомле-
них сенсомоторних і емоційних реакцій людини на 
певні стимули.

Відомий маркетинговий консультант Мартін 
Ліндстром зазначав у своїй науковій праці [2], що 
сенсорний маркетинг допомагає сформувати умов-
ний рефлекс, коли споживач чує конкретну музи-
ку, відчуває запах або бачить певний колір – у ньо-
го з’являється чітка асоціації з конкретним брендом 
чи виробником. Тобто в боротьбі за споживача пе-

реможе той виробник, який вдало використає всі 
п’ять органів чуття: зір, слух, смак, нюх, відчуття. 

Основні складові нейромаркетингу представлено 
на рис.1. 

Нейромаркетинг 

Мерчендайзинг (дія за 
допомогою кольору і 

зображень) Аромамаркетинг (дія 
за допомогою аромату)

Аудіобрендінг (дія 
за допомогою звуку)

Рис. 1. Складові нейромаркетингу

Аромат – вагома складова нейромаркетин-
гу. Сьогодні досить багато різних натуральних та 
штучних ароматизаторів застосовуються в незвич-
них для себе сферах діяльності. Все більша кіль-
кість нових товарів ароматизується, створюються 
ароматизовані логотипи, журнальні вставки з при-
кладами запахів парфумерної продукції та напо-
внюються ароматами різні приміщення, підбираю-
чи спеціальні запахи (офісні з метою покращення 
працездатності, суспільні – для зменшення агресії, 
торгові – для підвищення продажів).

Наразі аромамаркетинг включає: ароматизацію 
повітряного простору з метою залучення клієнтів 
і створення сприятливої атмосфери; аромамерчан-
дайзинг (акцентування за допомогою запаху уваги 
клієнта на окремих товарних позиціях); ароматизо-
вані сувеніри; ароматизовану рекламну поліграфію; 
аромабрендинг (розроблення і впровадження арома-
логотипа компанії і торгової марки) тощо [4, с. 36].

Завдання ароматичного маркетингу полягає у 
тому, щоб поведінка покупця піддалась впливу 
за допомогою дії запахів, утворилось позитивне 
сприйняття пропозиції. Використовуючи різно-
манітні аромати, можна збільшити час, який по-
купець витрачає на ознайомлення з представле-
ним товаром, і спонукати його детальніше вивчити 
пропозицію. Експерименти показують, що арома-
тизація залів спроможна збільшити продажі при-
близно на 15 %, тому що більше 70 % споживачів 
оцінюють по запаху якість продукту, вишуканість 
чи свіжість [5, с. 46]. 

Невичерпний вплив аромамаркетинг має в сфе-
рі послуг. У природі існує близько 400 000 запахів, 
які чітко визначені: дуже пахучі, солодкі та терпкі   
[4, с. 37]. Кожний аромат викликає різні почуття. За 
його допомогою неприємне очікування в черзі може 
перетворитись на задоволення. Залежно від послу-
ги, у клієнта можна або створити енергійний на-
стрій (запах жасмину, м’яти, гвоздики), або навпа-
ки – розслабити (аромат троянди). Було виявлено, 
що покупцям-жінкам більше подобаються квіткові 
аромати, а чоловікам більше до вподоби терпкі та 
стримані запахи [4]. 

Для збільшення обсягів продажу у продоволь-
чих магазинах використовують аромат кави. Відді-
лам з кондитерськими виробами притаманний за-
пах або шоколаду, або карамелі, а відділи, у яких 
продають фрукти, намагаються привернути увагу 
покупців ароматами дині чи яблука. Для магазинів 
одягу та інших непродовольчих товарів ефективні 
аромакомпозиції, що складаються з кількох аро-
матів.

Останнім часом деякі компанії займаються ви-
робництвом власних фірмових ароматів. Таким чи-
ном, власний аромат, властивий конкретній ком-
панії, може піднести її на вищий рівень в очах 
покупців [1, с. 123]. 
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Колір – наступна складова нейромаркетингу. 
Оптимальний вибір переважаючого відтінка або 
поєднання кольорів, зважаючи на історичні, націо-
нально-етнічні чи релігійні особливості, які харак-
терні для конкретної місцевості, в якій діє реклама, 
дає змогу створити впливову рекламну продукцію. 

Дослідження, проведені рекламною компанією 
«Young & Rubicam» показали, що колір має різ-
ний ступінь запам’ятовування. Перші місця за цим 
показником посідають відтінки жовтого, особливо, 
якщо вони поєднуються із чорним кольором. Тобто, 
коли покупець бачить рекламу, виконану в жов-
то-чорній гамі, він, найвірогідніше, одразу розуміє, 
якому бренду належить ця реклама [6]. Сірий та 
бордовий – кольори солідності. Сьогодні у рекламі 
користується попитом чорно-біла гама, яка вважа-
ється класичною та стильною, але незважаючи на 
це, люди літнього віку часто вважають поєднання 
цих кольорів безбарвним. Вміле використання ко-
льору допомагає візуальному представленню обра-
ної позиції товару (табл.1). 

Часта помилка при використанні зорового мер-
чандайзингу полягає у тому, що фірмова палітра 
не відповідає ціновій шкалі компанії. Один і той же 
відтінок може сприйматись по різному. Так, для ко-
гось певний колір може здатись бідним, коли для 
інших він є статусним. До багатих кольорів нале-
жать білий, чорний та сірий, тому дизайн більшості 
бутиків, зазвичай, не виходить за межі цієї гами. 
Якщо в таких кольорах представити звичайну про-
дуктову мережу нижнього чи середнього цінового 
сегменту, то більшість людей просто не звернуть 
на неї увагу чи не сприймуть як продуктовий ма-
газин. Існують компенсуючі кольори, які знижують 
емоційну напругу, виняткові для кожної вікової і 
статевої групи. Наприклад, ніжний ліловий колір – 
компенсуючий колір для жінок будь-якого віку. Але 
це не підтверджує, що він подобається всім жінкам. 
Більше того, жінки, які займаються бізнесом, вза-
галі не хочуть бачити його у своєму гардеробі.

Однією з частин нейромаркетингу є аудіобрен-
дінг. Музика також суттєво впливає не настій та 
емоції споживачів. Через це у деяких країнах у ве-

ликих торгових центрах створюють спокійний му-
зичний фон. Американські фахівці стверджують, 
що цей музичний фон значно сприяє збільшенню 
товарообігу [6]. По даним агентства Magram Market 
Research, помірні мелодії частіше надихають до ім-
пульсних покупок. Під дією таких мелодій люди-
на може викласти на 35–40 % більше грошей, ніж 
планувала. Така музика рекомендована магазинам 
середньої і вищої цінової категорії – їх клієнти мо-
жуть дозволити собі незаплановані витрати. Енер-
гійну музику краще використовувати в недорогих 
магазинах, під неї люди швидше наважаться зро-
бити покупку. Ввечері краще застосовувати спокій-
ну музику, яка налаштовує на те, щоб ще трохи 
побути в магазині. В час пік – ритмічну мелодію, 
яка утворює швидкий і підштовхує на покупку. 

Наприклад, клієнтів, які цікавляться навігацій-
ними системи, спортсменів і туристів привернуть 
до місця продажу енергійні ритми; домогосподарок, 
які потребують побутові товари – спокійні мелодії, 
що порівнюються с затишком, який чекає на них 
вдома. Але музика в будь-якому разі має бути фо-
новою. Не рекомендується використовувати музику 
із словами, оскільки це відволікає покупців, зму-
шуючи їх прислухатися до слів. Щодо музики в ре-
кламних роликах, то в них вона, зазвичай, ілюстра-
тивна. Її особливість – мажорність. Це означає, що 
вона має наділити глядача позитивним емоційним 
зарядом і поєднати його з іміджем рекламованої 
продукції. Більше того, музика пожвавлює такі ре-
кламні ролики, полегшуючи їх сприйняття [5, с. 23]. 

Зазвичай користуються двома видами музики. 
Перший вид – пісня або музичний фон, що викликає 
певний настрій. Але використання пісні може бути 
небезпечним, тому що мелодія запам’ятовується, 
а рекламований товар – забувається. Другий 
вид музики – музичні символи, які покращують 
запам’ятовування. Як правило, це прилипливі ме-
лодії, на фоні яких голос повторює назву товару і 
рекламне гасло. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
З наведеного вище можна зробити висновки, що не-
йромаркетинг – досить перспективне спрямування 

Таблиця 1.
Характеристика використання колірної гами в рекламі 1

Колір Характеристика Приклад використання

Червоний
Символізує силу волі, активність, 
агресивність,дає змогу швидко привернути 
до себе увагу

Напій Coca Cola, батончик Kit Kat, бренди 
Nestle, Life, MTC

Помаранчевий
Додає активності й створює відчуття вну-
трішньої рівноваги, допомагає викликати 
приплив життєвих сил

Медикаменти (Піковіт), дитячі товари 
(Pampers), галузей охорони здоров’я й освіти

Жовтий
Додає рівноваги емоціям,вгамовує душевне 
хвилювання, налаштовує на комунікабель-
ність

Цукерки, пиво, тютюн, безалкогольні на-
пої (M&M’s, АВК, Рогань, Сармат, Живчик, 
Росинка, Fanta)

Зелений Символізує молодість, свіжість, здоров’я, 
знімає гостроту переживань

Медичні товари, косметичні засоби, побутова 
хімія (Тімотей, Рецепти природи, Природна 
скарбниця)

Рожевий
Підсилює почуття людей, робить їх уважні-
шими, ласкавими й чуйними, асоціюється з 
романтичністю, жіночністю

Парфумерна продукція, товари для жінок 
та дітей, послуги шлюбних агенств (Космо, 
Lacosta, Bourjois)

Синій Концентрує увагу на найнеобхіднішому, 
швидко привертає до себе увагу

Мінеральні води, безалкогольні напої, техніка 
(Pepsi, Sandora, Beko, Nivea)

Чорний

Колір само занурення: допомагає сконцен-
труватися на виконанні певного завдання, 
викликає відчуття самостійності й ізоляції 
від навколишнього світу

Автомобілі, годинники, одяг hi-класу (Arber), 
дорогі спиртні напої, музичні інструменти

Білий Колір повної відкритості, не спричиняє жод-
них неприємних відчуттів

Товари, придбання яких потребує великих 
фінансових витрат

1 Джерело: систематизовано авторами на підставі [6]
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маркетингу, яке швидко набуває розвитку закор-
доном і в Україні. Розробка рекламних концепцій 
соціальних проектів, заходів, акцій обов’язково по-
винна включати прийоми і дослідження нейромар-
кетингу та використання його основних складових. 
Це, в свою чергу, дасть змогу товаровиробникам за-
лучити на свою сторону більшу кількість покупців.

Для розв’язку проблем, пов’язаних з викорис-
танням нейромаркетингу, варто направляти всі 
відомі технічні, інформаційні, психологічні засоби 
впливу на підсвідомість покупця. Перед створен-
ням плакатів, рекламних банерів, рекламних роли-

ків тощо, необхідно проводити дослідження, які у 
подальшій економічній діяльності товаровиробників 
посилювали б вплив конкретних рекламних засо-
бів, а значить і вплив на споживачів був якомога 
ефективнішим. 

Перспективою наших досліджень є:
1. подальший аналіз компонентів нейромарке-

тингу;
2. вивчення різних концепцій та думок з питання 

стимулювання поведінкових реакцій споживачів;
3. розвиток нових збутових стратегій підпри-

ємств при помірних фінансових затрат. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ФОРМУЮТЬ

У статті розглянуто поняття конкурентоспроможності продукції підприємства. Визначені основні компонен-
ти конкурентоспроможності продукції. Також наведено чинники конкурентоспроможності продукції за стадіями 
відтворення продукту. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, продукція, фактори, чинники.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових 
відносин в Україні неможливий без ефек-

тивного та стабільного зростання економіки та ви-
робництва конкурентоспроможної продукції, що 
відображає не лише ефективність діяльності окре-
мого підприємства, але й економіки країни загалом. 
Кінцевою метою будь-якого існуючого підприємства 
є перемога в конкурентній боротьбі. Перемога по-
винна бути не разова, а як закономірний підсумок 
постійних і грамотних зусиль цього підприємства. 
За умов зростання цієї конкурентної боротьби 
конкурентні переваги підприємства формуються 
з урахуванням потреб та вимог споживачів, за-
довольнити які можна шляхом виготовлення кон-
курентоспроможної продукції. Саме конкуренто-
спроможність продукції значною мірою визначає 
конкурентну позицію виробника, адже збільшення 
її рівня зумовлює зростання кількості споживачів 
виробленої продукції. Таким чином, є досить акту-
альним питання щодо вивчення поняття «конкурен-
тоспроможність продукції», бо дійсно підприємство 
не може бути конкурентоспроможним, якщо його 
продукція не користується попитом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема конкурентоспроможності продукції є 
об'єктом всебічного вивчення широкого кола як за-
рубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів. 
Питання щодо конкурентоспроможності продукції 
та її впливу на розвиток підприємства висвітлили 
у своїх наукових роботах М. Портер, К. Маконнел, 
С. Брю, Ф. Котлер, Г. Азаров, А. Градов, Р. Фатхут-
дінов, Д. Юданов, Ю. Іванов, І. Булеєв та інші.

Постановка завдання. Розкрити сутність понят-
тя конкурентоспроможності продукції підприєм-
ства та визначити чинники, що її формують.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
цілому, конкурентоспроможність – це сукупність 
характеристик об’єкту, що відрізняють його від 
об’єктів-аналогів і забезпечують його перевагу над 
ними. Її доцільно розглядати на двох рівнях, які є 
тісно взаємопов'язаними і взаємозалежними: ма-
кроекономічному (національної економіки) та мі-
кроекономічному (галузі, підприємства, продукції). 

Під конкурентоспроможністю продукції же ро-
зуміють сукупність властивостей, що відбиває міру 
задоволення конкретної потреби проти репрезенто-
ваної на ринку аналогічної продукції. Вона визна-
чає здатність витримувати конкуренцію на ринку, 
мати переваги між конкурентами. 

Конкурентоспроможність у найширшому розу-
мінні визначає можливість продажу товару на кон-
кретному ринку в конкретний проміжок часу. 

Кожен продукт або послуга мають певну спо-
живацьку цінність, тобто наскільки вони можуть 
задовольняти потреби споживачів. Чим вище цей 
рівень, тим більш конкурентоспроможну продукцію 
випускає підприємство [5, с. 44].

Конкурентоспроможність товару також визна-
чається сукупністю тільки тих його властивостей, 
що становлять інтерес для споживача, забезпе-
чують задоволення даної потреби і визначаються 
спроможністю продукції бути проданою на кон-
кретному ринку, у максимально можливому обсязі 
і без збитків для виробника. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що конкурен-
тоспроможність є багатоаспектним поняттям, проте, 
найчастіше під конкурентоспроможністю продукції 
розуміють таке поєднання її споживної вартості 
(корисності для споживача) та вартості споживання 
(тобто ціни споживання, що включає в себе поряд 
з продажною ціною, експлуатаційні та інші поточні 
витрати протягом терміну служби продукції), яке 
забезпечує продукції успіх на ринку в порівнянні 
з такою ж продукцією інших постачальників. Ін-
шими словами, чим вище споживчі характеристики 
і нижче ціна споживання продукції, тим вище її 
конкурентоспроможність [6, с. 68].

Конкурентоспроможність продукції закладаєть-
ся ще на стадії проектування. У процесі виробни-
цтва матеріалізуються найважливіші елементи її 
конкурентоспроможності: якість і витрати. Моде-
лювання та визначення рівня конкурентоспромож-
ності продукції є необхідною передумовою для її 
продажу на відповідному ринку.

Беручи загалом, для визначення конкуренто-
спроможності продукції необхідно знати: конкретні 
вимоги потенційних споживачів до відповідного на 
ринку товару; можливі розміри та динаміку попиту 
на продукцію; розрахунковий рівень ринкової ціни 
товару; очікуваний рівень конкуренції на ринку від-
повідних товарів; визначальні параметри продукції 
основних конкурентів; найбільш перспективні рин-
ки для товару та етапи закріплення на них; термін 
окупності сукупних витрат, зв'язаних із проектуван-
ням і просуванням на ринок нового товару [1, с. 125].

Конкурентоспроможність продукції визначаєть-
ся як її перевага у порівнянні з будь-якою продук-
цією при задоволенні покупцем його потреб. Тобто 
це ступінь відповідності продукції на певний мо-
мент вимогам цільових груп споживачів або обра-
ного ринку за найважливішими характеристиками: 
технічними, економічними, екологічними тощо.

Розрізняють параметри та показники конкурен-
тоспроможності продукції.

© Сидорченко Т.Ф., Ошека І.Ю., 2014
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Параметри конкурентоспроможності – це най-
частіше кількісні характеристики властивостей про-
дукції, які враховують галузеві особливості оцінки 
його конкурентоспроможності [4, с. 17]. Ці фактори 
можна вважати компонентами (складовими) конку-
рентоспроможності і поділити на три групи: техніко-
економічні, комерційні, нормативно-правові.

Техніко-економічні фактори включають якість, 
продажну ціну і витрати на експлуатацію (вико-
ристання) чи споживання продукції чи послуг. Ці 
компоненти залежать від продуктивності й інтен-
сивності праці, витрат виробництва, наукомісткості 
продукції й ін.

Комерційні фактори визначають умови реаліза-
ції товарів на конкретному ринку. Вони включають: 
кон'юнктуру ринку; наданий сервіс; рекламу; імідж 
фірми.

Нормативно-правові фактори відображають ви-
моги технічної, екологічної та іншої безпеки ви-
користання товару на даному ринку, а також па-
тентно-правові вимоги. У випадку невідповідності 
товару діючим у розглянутий період на даному 
ринку нормам і вимогам стандартів і законодавства 
товар не може бути проданий на даному ринку. Дані 
фактори виступають як обмеження, обов'язкові до 
виконання.

Конкурентоспроможність товару також визна-
чається такими різними елементами, а саме: влас-
тивостями даного товару; властивостями конкуру-
ючих товарів; особливостями споживачів; загрозою 
появи нових конкурентів; загрозою появи товарів-
замінників; незалежністю постачальників; вибірко-
вістю покупців; суперництвом конкурентів між со-
бою [2, с. 562] .

Показники конкурентоспроможності – це сукуп-
ність системних критеріїв кількісної оцінки рівня 
конкурентоспроможності продукції, які базуються 
на параметрах конкурентоспроможності.

Основними факторами, що також впливають на 
конкурентоспроможність продукції є: ступінь но-
визни товару, символічні фактори, які розгляда-
ються в розрізі суспільних норм, додаткові факто-
ри, які безпосередньо не відносяться до продукту 
(пропозиція послуг, гарантія, встановлення виробу 
та його монтаж, можливість ремонту тощо).

Конкурентоспроможність визначається сукуп-
ністю властивостей продукції, що входять до складу 
її якості і важливих для споживача, визначаючих 
витрати споживача по придбанню, споживанню й 
утилізації продукції. Кожен покупець здобуває той 
товар, що максимально задовольняє його особисті 
потреби. У цілому покупці здобувають той товар, 
що більш повно відповідає суспільним потребам у 
порівнянні з іншими. Тому ступінь задоволеності 
покупця теж складається із сукупності думок оди-
ничних покупців і формується ще в передодні по-
яви його на ринку, на будь-якому етапі життєвого 
циклу виробу до моменту його утилізації. У цей 
час і відбувається гостра конкурентна боротьба за 
споживача. Конкурентоспроможність залежить від 
ступеня задоволеності покупця товаром.

Серед різноманіття факторів, що впливають на 
конкурентоспроможність продукції, як показали 
опитування, споживачі на перше місце ставлять 
якість продукції, потім йде ціна і потім – сер-
віс. Якість як економічна категорія відбиває сукуп-
ність властивостей продукції, що визначають міру 
її придатності задовольняти потреби людини у від-
повідності зі своїм призначенням [3, с. 4].

Продукт у процесі відтворення проходить чоти-
ри стадії: виробничу, розподілу, обміну і споживан-
ня. Оскільки розподіл і обмін як фази відбувають-

ся у процесі продажу, у таблиці наведено чинники 
(фактори) конкурентоспроможності за трьома сфе-
рами проходження продукту. 

Таблиця 1
Чинники конкурентоспроможності товару 

за стадіями відтворення продукту
Стадії від-
творення 
продукту

Чинники

Виробнича 
стадія

1. Технічні: якість, міцність, надійність, 
безпечність.
2. Економічні: матеріаломісткість, енер-
госпоживання, габарити, об’єм, вага, 
концентрація.
3. Естетичні: художня виразність та ко-
лорит, раціональна організація форми, 
цілісність композиції.
4. Екологічні: вплив на природне та 
предметне середовища.
5. Експлуатаційні: простота користу-
вання (приготування), комфортність, 
ремонтопридатність, зручність в екс-
плуатації

Стадія 
продажу

1. Споруда крамниці: інтер’єр, ергоно-
мічні умови.
2. Процес продажу: кваліфікація 
персоналу, швидкість обслуговування, 
знання іноземних мов.
3. Сервіс у процесі продажу: консуль-
тація персоналу, доставка, підгонка, 
монтаж, установка на місці.
4. Гуртовий продаж: франчайзинг, 
мерчендайзинг, фірмова мережа, 
дистриб’ютори.
5. Умови контракту: ціна, знижка, сис-
тема оплати.
6. Законодавство з регулювання обміну: 
мито, податки, дотації, правовий захист 
товару.

Споживан-
ня, корис-
тування

1. Сервіс у процесі користування, спо-
живання: мережа пунктів ремонту та 
гарантійного обслуговування.
2. Післяпродажний період: використан-
ня за повторним призначенням, продо-
вження експлуатації через оновлення.

Підтримка високої конкурентоспроможності то-
вару означає, що всі ресурси підприємства вико-
ристовуються настільки ефективно, що воно ста-
новиться більш прибутковим в порівнянні з його 
головними конкурентами на ринку. Високоякісна 
продукція повніше і дешевше задовольняє різнома-
нітний попит населення на споживчі товари. Лише 
постійний і зростаючий випуск конкурентоспро-
можної продукції допомагає підприємству форму-
вати сталий імідж, розвивати зовнішньоекономічну 
діяльність, забезпечує стабільне надходження при-
бутку і покращує фінансове становище.

Висновки з проведеного дослідження. Вико-
нане дослідження свідчить, що в ринковій еконо-
міці категорія конкурентоспроможності є одною з 
ключових, оскільки її рівень визначає успіх або 
невдачу в діяльності підприємства. Тому правиль-
не розуміння цього поняття є необхідною умовою, 
запорукою досягнення успіху підприємством. Кон-
курентоспроможність продукції підприємства зале-
жить від ряду факторів, що впливають на перевагу 
товарів і визначають обсяг їх реалізації на даному 
ринку. Враховуючи викладене, основним напрямом 
подальших досліджень є система комплексного ви-
вчення механізму забезпечення конкурентоспро-
можності, розробки стратегії діяльності підприєм-
ства та інше. 
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Постановка проблеми. Інвестиційна діяль-
ність забезпечує економічний ріст будь-якої 

країни. У сучасних умовах інвестиції виступають 
основним засобом розвитку господарства, зростання 
технічного прогресу, забезпечують умови для вихо-
ду країн з економічної кризи. Залучення інвестицій 
у виробництво є визначальним фактором діяльності 
підприємств. Для України неможливо переоцінити 
важливість інвестицій не тільки через необхідність 
піднесення національного господарства, а й через 
сучасний стан України в умовах економічної кризи 
і політичної нестабільності. Підтвердженням цього 
є приклад зі світової історії та історії Японії, еко-
номічне піднесення якої у післявоєнний період було 
спричинено інвестиціями та їх ефективним вико-
ристанням. Останнє також являється актуальною 
проблемою сучасної України.

Аналіз останніх досліджень. Актуальним питан-
ням інвестиційної діяльності в Україні присвячено 
праці таких вітчизняних науковців О. В. Носової 
[1], С. В. Гушка [2], Л. Л. Лазебника [3], Т. С. Задні-
прянної [4], Т. В. Майорової [6]. В працях зосеред-
жено увагу на дослідженні інвестиційної політики 
України та її регіонів, інвестиційного менеджмен-
ту, оцінці інвестиційної привабливості України та 
її підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану інвестиційної діяльності в 
Україні, проблем та пропозицій їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Економічна ситуа-
ція в Україні значно ускладнює інвестиційну діяль-
ність. Економіка України за останні роки не позба-
вилась глибоких структурних деформацій і значно 
відстає від розвинених країн світу за багатьма по-
казниками, зокрема за сукупною продуктивністю 
всіх факторів виробництва та рівнем добробуту 
населення. Більшість підприємств національного 
господарства залишаються технічно відсталими, 
енергоємними та неприбутковими, за слабкою ди-
версифікацією продукції та ринків. Це пов’язано 
з неефективністю державної інвестиційної полі-
тики, зарегульованістю економіки, прогалинами у 
інвестиційному законодавстві, недостатнім рівнем 
інвестицій. Інвестиційний клімат в Україні не спри-
ятливий. Потенційні інвестори у своєму виборі орі-
єнтуються на висновки міжнародних рейтингових 
агенції. Так, за дослідженням Індексу сприйняття 
корупції у 2013 р., за рівнем корумпованості Укра-
їна посіла 144 місце (серед 177 країн, охоплених 
дослідженням) [8]. У 2013 р. у рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності Україна отримала 84 міс-

це (з 131 країн) [9]. Результати рейтингу 2014 р. 
свідчать, що Україна зайняла 112 місце у рейтин-
гу ведення бізнесу (серед 189 країн) [10]. У Індексі 
економічної свободи 2013 р. Україна посіла 161 міс-
це з 177 можливих [11]. Рейтинги та оцінки України 
останніх років мають тенденцію до погіршення або 
дуже невеликого покращення. Закономірно, що ін-
вестиційна привабливість України знаходиться на 
низькому рівні. На це також сильно впливає вели-
чезний тіньовий сектор економіки України. Згідно 
даним 2013 р. він склав приблизно 150 млрд. дол. 
або 46,8% від офіційного показника ВВП і це най-
вищий показник серед країн Європи [12]. Тобто у 
світлі знаходиться приблизно стільки й ж скільки 
й в тіні. Проте незважаючи на погані рейтинги та 
економічні показники, Україна має високий по-
тенціал розвитку, а отже й залучення інвестицій. 
Період 2001 – 2007 рр. характеризувався високими 
темпами економічного зростання в Україні, що ви-
кликало активізації інвестиційної діяльності. Але 
кризові явища 2009 р. майже згорнули інвестиційні 
процеси. У 2011 р. вони лише повернулись до стану 
2007 р. 

Основу інвестиційної діяльності будь-якої дер-
жави характеризуються обсягом прямих інозем-
них інвестицій та інвестиціями в основний капітал. 
Галузева структура інвестицій в основний капітал 
має багато недоліків: у промисловість здійснюється 
менше третини обсягів всіх інвестицій (приблизно 
15%), тоді як це найрозгалудженіша галузь, з най-
більшою кількістю підприємств та найбільшими об-
сягами реалізації продукції. Перспективна галузь 
сільського господарства отримує лише приблизно 
6% усіх інвестиції, а фінансова діяльність інвесту-
ється у нікчемні 2%. На будівництво відведено 12%, 
на діяльність транспорту та зв’язку 14%, а на енер-
гетичну галузь 10%. Тоді як ступінь зношеності в 
енергетичній галузі, промисловості та будівництві 
становить близько 56%, сільського господарства 
35%, а транспорту 96%. Ступінь зносу основних за-
собів за всіма галузями становить 76,7%. Такий ви-
сокий показник зношеності вказує на нестачу ін-
вестиції по галузям. Кількість залучених інвестиції 
в основний капітал або капітальні інвестиції у 2007 
– 2013 рр. мають значну амплітуду коливань. Лише 
у 2012 р. вдалось досягти і навіть трошки переви-
щити показник 2008 р. [7]. 

Капітальні інвестиції в 2013 р. скоротились на 
11,1%, тоді як в 2012 р. вони збільшились на 8,5%. 
Всього у 2013 р. освоєно 247892 млн. грн. капіталь-
них інвестицій (рис. 1).
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Рис. 1. Капітальні інвестиції 
за період 2007 – 2013 рр.

Побудовано за даними [7]

Основними інвесторами України є країни Євро-
пейського Союзу, на них припадає більше 70% усіх 
прямих іноземних інвестицій. Зокрема такі країни, 
як Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Велика 
Британія, Британські Віргінські острови, Франція, 
Швейцарія , Італія. Російською Федерацією здій-
снюється до 10% усіх прямих іноземних інвестицій. 
У 2013 р. на ці країни припадає майже 83% від за-
гального обсягу прямих інвестицій [7].

Крім того, загальний обсяг прямих іноземних ін-
вестицій, направлених в українську промисловість, 
становить 31% від їх загального обсягу, в установи 
фінансової і страхової діяльності 26,4%, на підпри-
ємства торгівлі і ремонту автотранспорту 13%, у 
ринок нерухомості 7,5%, у наукову і технічну ді-
яльність 5,9% [7].

Заборгованість українських підприємств за кре-
дитами і позиками, торговими кредитами та іншими 
зобов'язаннями перед прямими іноземними інвесто-
рами на 1 січня 2014 р. становила 10,155 млрд. дол. 
Прямі інвестиції з України у 2013 р. надходили до 46 
країн світу, переважна частка – до Кіпру (88,5%) [7].
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Рис. 2. Прямі іноземні інвестиції
за період 2007 – 2013 рр.

Побудовано за даними [7]

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в 
Україну у 2013 р. становив 2,86 млрд. дол., що удві-
чі менше від показників 2012 р. (рис. 2). Але слід 
враховувати, що така кількість інвестицій у 2012 р. 
здебільшого була викликана проведенням та підго-
товкою до Євро – 2012. Недосконале законодавство 
та низький рівень розкриття інформації значно 
ускладнює прихід системних іноземних інвесторів 
до України.

Ще однією актуальною проблемою є нерівно-
мірність розвитку областей України і у свою чергу 
нерівномірність інвестування по областям. Основні 
поклади мінеральних ресурсів, насамперед руд-
них і паливних зосереджені у Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Луганській, Полтавській, 
Харківській, Львівській областях. Бідні ресурсами 
майже всі західні області ті південь країни. Най-

забезпеченішими земельними ресурсами сільсько-
господарського призначення є Дніпропетровська 
та Запорізька області. Найкращими рекреаційни-
ми регіонами є Запорізька, Миколаївська, Одесь-
ка, Херсонська області, а також Республіка Крим 
і на заході – Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська області. Крім того найбільша концентра-
ція підприємств інвестиційно привабливих галузей 
характерна для Дніпропетровської, Запорізької, 
Київської областей та м. Київ. Таким чином ста-
ном на початок 2013 р. У Дніпропетровську область 
було відведено приблизно 16% від обсягу всіх пря-
мих іноземних інвестицій, у Донецьку 6%. На За-
порізьку, Львівську, Одеську, Харківську та Київ-
ські області до 5%, у місто Київ майже 50% усіх 
інвестицій. Тоді як у Тернопільську, Чернівецьку, 
Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку та деякі 
інші області здійснювалось до 0,5% інвестицій [4, 
с. 197 – 198]. Така тенденція сприяє до відставання 
у розвитку підприємницького середовища України: 
фокусування на розвитку великого бізнесу і зане-
пад сфер малої підприємницької діяльності. 

Перспективою для України мав стати проект 
2010 р., розроблений Комітетом з економічних ре-
форм «Державна цільова програма розвитку інвес-
тиційної діяльності на 2011 – 2015 роки» [13]. Вже 
час створювати нову програму, а помітних покра-
щень від цієї ще не відбулось. У 2012 р. Верховною 
Радою України було ухвалено закон № 4835, за-
вдяки якому було спрощено процедуру державної 
реєстрації іноземних інвестиції [14]. Залишається 
актуальною проблема закритості інформації, не-
можливо прослідкувати у що і як були реалізова-
ні інвестиції. Основними джерелами фінансування 
залишаються власні кошти підприємств, кредити 
банків та інші позики. Для підприємств характерна 
відсутність інвестиційних проектів та програм.

На зараз через економічну кризу та нестабільну 
політичну ситуацію, Україна знаходиться у центрі 
світової уваги. Протягом 2014 р. в Україну посту-
пить 18 – 20 млрд. дол. міжнародної фінансової до-
помоги. У Вашингтоні підписали угоду між урядами 
України та США про надання фінансової допомоги 
у розмірі 1 млрд. дол. Євросоюз відкрив для укра-
їнських експортерів свої кордони та виділяє 2 млрд. 
дол., а Японія пообіцяла Україні 1,5 млрд. дол. Че-
рез напружені відносини з Російською Федерацією, 
2014 р. Україна може втратити одного з найбільших 
своїх інвесторів. 

Висновок. Дослідивши дану тему, ми дійшли ви-
сновку, що для економічного та соціального зрос-
тання України необхідний стабільний розвиток ін-
вестиційної діяльності. Україна потребує:

1) більшої участі державних та місцевих бюдже-
тів у фінансуванні;

2) залучення системних іноземних інвесторів;
3) стратегію вирівнювання економічного та ін-

вестиційного стану регіонів України;
4) розробки інвестиційних проектів та програм 

на державному рівні та на підприємствах;
5) забезпечення «прозорості» у стосунках між 

державою та інвестором;
6) ефективна реалізація наявних інвестицій;
7) раціональний вибір пріоритетних галузей еко-

номіки (промисловість, сільське господарство, тран-
спортна та фінансова сфери);

8) вдосконалення законодавчої бази.
Усі запропоновані шляхи мають підвищити рі-

вень інвестиційної привабливості України та її під-
приємств і забезпечити сприятливий інвестиційний 
клімат. 
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Аннотация
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Постановка проблеми. Перехід цивілізації 
на новий постіндустріальний рівень розви-

тку визначив ряд феноменів серед яких особливе 
місце посідає інформаційна революція. Сутність її 
полягає в кардинальних, якісних змінах технологій 
створення, зберігання та розповсюдження інфор-
мації. Бум інформаційних технологій наразі знахо-
диться в повному розквіті. Вражає стрімкий наступ 
сторіччя інтернету, яке супроводжується новими 
глобальними взаємозв’язками та нескінченними по-
током нових товарів, способів організації бізнесу, 
можливостей для об’єднання людей та виробничих 
систем по всьому світу. Економісти сьогодні гово-
рять про нову економіку – економіку інформацій-
них технологій та відповідно інші способи ведення 
бізнесу, державного втручання, регулювання. Хоча 
економіка інформаційних технологій досліджуєть-
ся науковою спільнотою досить давно, існує багато 
аспектів, що невисвітлені або потребують глибшого 
дослідження.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання даного досліджен-
ня, що полягає в аналізі впливу інформаційних 
технологій та їх значення для сучасного розвитку 
економіки. 

Виклад основного матеріалу. Принципове зна-
чення має те, що інформаційна революція – це не 
просто технологічна, а й соціальна революція, що 
призвела до зміни світогляду людей, морально-пси-
хологічних аспектів їх життя, стосунків, політичних 
та державних відносин, принципів ведення бізнесу 
та функціонування держави [1]. Так, наприклад, М. 
Кастельс відзначає виникнення інформаціоналізму 
як матеріальної основи нового суспільства [2]. При 
інформаціоналізмі виробництво благ, здійснення 
влади стали залежними від технологічних можли-
востей людства. Особливо важлива роль технологій 
в створенні та розвитку електронних мереж, по-
ява яких призвела до значної трансформації еко-
номічного та політичного життя суспільства. Нові 
знання, набуті людством протягом останніх трьох 
сторіч, призвели до великої кількості соціальних 
конфліктів та страждань, проте, в той же час за-
безпечили нам нечуване раніше багатство та безпе-
ку. Вони призвели до змін структури комерційних 
підприємств та домогосподарств, змінили зовнішній 
вигляд людей та їх відчуття, тривалість їх жит-
тя, кількість дітей в сім’ях, можливості проведення 
вільного часу. Нові знання призвели до змін і усіх 
аспектах нашого матеріального існування. Сьогодні 
ми говоримо про новий світ як про світ неймовірних 
можливостей [3].

Розвинені країни, з одного боку здійснюють 
масштабне перенесення брудних, енерго – та пра-
цемістких виробництв в країни, що розвиваються, 
а з іншого боку – в своїх країнах прискореними 
темпами розвивають високотехнологічне та іннова-
ційне виробництво, постійно здійснюючи трансфор-
мацію моделі економічного зростання.

Сьогодні уряди наслідують найрізноманітніші 
цілі від демонстрації національних досягнень до 
зростання ВВП та підвищення рівня життя насе-
лення. В минулому в ряд першочергових завдань 
держави входило розширення території, зростання 
урожаю, видобуток золота та укріплення армії. Сьо-
годні пріоритети змінилися. Уряди демократичних 
держав більше всього цінять приріст таких немате-
ріальних активів як довіра, щастя, знання, здібнос-
ті тощо. Характер зростання цих ресурсів суттєво 
відрізняється від аграрного чи воєнного розвитку. 
Більшість сучасних стратегій складається з утво-
рення діючих спіралей розвитку шляхом інвестицій 
в освіту та розвиток інновацій чи розробки спра-
ведливих законів, правил та інституцій [4]. 

Так, наприклад, в Сингапурі, досвід якого нама-
гаються копіювати багато країн світу панує культ 
освіти. Саме привілеї високої освіти сингапурців 
вважаються урядом найбільш вагомим ресурсом 
для процвітання країни. Для більшості громадян 
Сингапуру освіта є найвигіднішим вкладом в май-
бутнє в незалежності від того, чи затребувано сьо-
годні ринком те, чому ти навчався [5]. 

Бум інформаційних технологій наразі знахо-
диться в повному розквіті. Вражає стрімкий наступ 
сторіччя інтернету, яке супроводжується новими 
глобальними взаємозв’язками та нескінченними по-
током нових товарів, способів організації бізнесу, 
можливостей для об’єднання людей та виробничих 
систем по всьому світу. 

Багато дослідників розглядають інформаційне 
суспільство як закінчення масового виробництва. 
Масове виробництво передбачає стандартизацію 
виробництва товарів на величезних промислових 
підприємствах. Основними працівниками в такому 
суспільстві є промислові робітники, а переважаю-
чим видом робіт – ручна праця. Інформаційна еко-
номіка докорінно змінює структуру виробництва. З 
одного боку, спостерігається виникнення та розви-
ток транснаціональних компаній, що вільно діють 
у всьому світовому просторі, незалежно від міс-
цезнаходження та бюджет яких часто перевищує 
бюджет більшості країн світу. З іншого боку, під 
впливом конкуренції та споживачів, виробництво 
стає масово – індивідуалізованим. Продукти, що 
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складаються з однакових компонентів та виробля-
ються масово, індивідуально підлаштовуються під 
побажання конкретних споживачів, що стало мож-
ливим саме завдяки інформаційним технологіям. 

Нове суспільство сьогодення в корені змінює ін-
дустріальне суспільство, адже ініціює нові способи 
виробництва. Праця, земля та капітал, які в кла-
сичній економічній теорії є основними факторами 
виробництва поступово замінюються інформацією 
та знаннями. Важливим є також утворення нового 
механізму застосування інформації та знань у ви-
робничій сфері та сфері послуг.

Революція інформаційних технологій відбувала-
ся приблизно одночасно з промисловою революці-
єю. Деякі з цих змін були безпосередньо пов'язані 
з науковими проривами, інші – з організацією та 
доступом до інформації, можливостями її розпо-
всюдження та розширення. Особливе значення для 
її поширення мала стандартизація, а також точне 
визначення й дотримання термінології. 

Якщо зробити короткий екскурс в економічну іс-
торію, ми побачимо, що аграрна економіка протягом 
тривалого часу годувала величезну кількість сімей 
та спільнот. В Розвинених країнах розквіт аграрної 
економіки прийшовся на 18 сторіччя, коли, напри-
клад в США близько 80% працездатного населен-
ня працювало на фермах. Для порівняння, сьогод-
ні фермерством займається менше 3% населення 
[6]. Колосальне зростання продуктивності праці 
в корені змінило звичний спосіб життя. Зміни на 
фермах швидко перемістилися на заводи. Компа-
нії навчилися стандартизувати продукцію та таким 
чином збільшувати масштаби виробництва. Нові 
технології призвели до зменшення кількості пра-
цівників на фабриках, що призвело до падіння по-
питу на робочу силу в промисловості. В той же час 
покращення добробуту, до якого призвів розвиток 
технологій, призвело до значного збільшення по-
питу на послуги, і, відповідно, на робочу силу, яка 
змогла б їх надавати. Економіка послуг перемогла 
промислову економіку, хоча економісти тривалий 
час відмовлялися це визнавати. Наразі, в промис-
ловому секторі зайнято лише 17% населення, тоді 
як в сфері послуг – 80%. Сьогодні більшість людей 
працює саме в сфері послуг, хоча обсяги видобут-
ку сировини та випуску продукції не знизились. В 
наш час менше фермерів збирає більше врожаю, а 
заводи виробляють небачену раніше кількість то-
варів. Послуги щодалі набувають більшої цінності. 
Люди заощаджують на товарах заради можливості 
отримати певні послуги, як вечеря в ресторані чи 
подорож. Більшість компаній комбінують продаж 
товарів з наданням певних супутніх послуг, проте 
все більше компаній відмовляються від товарного 
виробництва та стають лише постачальниками по-
слуг. Такі компанії як IBM або GE готові майже 
безкоштовно віддати товари за можливість прода-
вати послуги. Величезний прорив в економіці від-
бувся завдяки всесвітній мережі Інтернет, яка не 
лише стала найбільшим майданчиком для пропо-
нування та продажу товарів, але й повністю зміни-
ла підходи до торгівлі. В сьогоднішньому світі, коли 
всі підприємства намагаються збільшити швидкість 
операцій, всесвітня мережа перетворюється на вір-
туальну яму, де можна купити будь-що в будь-
якому куточку світу. Пропозиція товарів величез-
на, конкуренція постійно збільшується. Наразі, на 
думку багатьох економістів економіка сфери послуг 
поступається місцем економіці вражень. Як люди 
заощаджують на товарах для того, щоб купити 
більше послуг, так вони все більше починають за-
ощаджувати час та гроші на послугах для того, щоб 

отримати більш цінні для них враження. Компанії 
пропонують не просто товари чи послуги, але так 
чи інакше пов'язані з ними враження, які викли-
кають у клієнта масу емоцій. Всі інші економічні 
пропозиції не втручалися у внутрішній світ люди-
ни, тоді як враження за своєю сутністю особисті. 
Вони зачіпають людину на емоційному, фізичному 
та духовному рівні. Не існує людей, які б отримали 
абсолютно однакові враження. І, хоча, само по собі 
враження неможливо побачити, люди високо ціну-
ють їх пропозицію, адже її цінність знаходиться в 
них самих, зберігається в їх пам'яті на довгий час.

Великі фільми та гарні книги захоплюють чита-
ча, коли вони створюють для нього іншу реальність. 
Все більшою популярністю користується проведен-
ня тематичних вечірок або оформлення ресторану 
чи клубу в певній тематиці, завдяки чому споживач 
переноситься в минуле або майбутнє. 

Часто, уряди витрачають мільйони доларів на 
красиве освітлення доріг та естакад, створення те-
матичних парків, прикрашання міста і, хоча, ніх-
то не платить за те, щоб подивитись на красиву 
ілюмінацію чи проїхати по освітленому мосту, таке 
освітлення дозволяє міській владі залучити набага-
то більше туристів і відповідно поповнити міський 
бюджет.

Поява економіки вражень супроводжується під-
вищеним інтересом до креативного мислення. Ком-
панії відходять від стандартного підходу створення 
продуктів, а на робочих місцях все більше потрібні 
імпровізаторські здібності. 

Ми спостерігаємо утворення віртуальних під-
приємств, що не прив’язані до конкретного місцез-
находження чи держави, проте за рахунок швидко-
го отримання та обробки інформації можуть гнучко 
реагувати на будь-які запити споживачів чи зміни 
на ринку, пристосовуючись до них. 

Масовим засобом комунікації та передачі інфор-
мації став інтернет. Він сприяє появі нової соціаль-
ної форми людського існування, яку часто назива-
ють інтернет суспільством. Особливе місце інтернет 
посідає і в процесі глобалізації. З розвитком нових 
засобів масової інформації, а особливо інтернету, в 
нашому розпорядженні з’являються нові технічні 
можливості всесвітньої комунікації. Соціальні мере-
жі, форуми, віртуальні групи створюють глобальне 
економічне суспільство. Співтовариства утворю-
ються на відстані, особами присутніми в мережі, що 
дозволяє подолати часові та просторові кордони. Ін-
тернет надає нам небачені можливості комунікації. 
Громадяни будь-яких країн можуть спілкуватися 
між собою в режимі реального часу, що призводить 
до фундаментальних змін якості життя, культури 
та соціальних відносин. Інтернет з просто технології 
перетворився на засіб комунікації, що являє собою 
організаційну форму нашого суспільства. Інтернет 
– основа нової соціально-технічної парадигми, яка 
становить базис нашого життя, праці, комунікацій 
та соціальних взаємозв’язків.

Розробка комп’ютерної мережі розпочалася в 
США у 1957 році, коли Міністерство оборони США 
вирішило, що на випадок війни необхідно мати на-
дійну систему передачі даних. Розробку такої ме-
режі доручили американським університетам та 
дослідницьким центрам. Спочатку були розроблені 
програми відправлення пошти та новин, потім впро-
ваджена система доменних імен і лише у 1989 році 
відомий британський вчений запропонував концеп-
цію всесвітньої павутини, яка з’явилася на світ за 
декілька років. Довгий час на перспективи при-
бутковості інтернету економісти реагували дуже 
скептично. Від початку інтернетом керувала велика 
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кількість розробників, що займалися його розви-
тком самостійно без урядового втручання. Жодна 
країна не має якогось виключного статусу щодо 
використання інтернет простору. Наразі інтерне-
том керує приватне суспільство, яке підтримуєть-
ся урядами багатьох країн. Тобто виник абсолютно 
вільний інструмент глобальної комунікації.

Інтернет суспільство виражає соціальні процеси, 
цінності та інститути, призводить до формування 
нових форм соціальних зв’язків, виникнення яких не 
пов’язано з інтернетом, проте випливає з історичних 
змін. Найзагальніша мета інтернету за словами її за-
сновника Тіма Бернеса-Лі – підтримка та поліпшен-
ня існування в світі, який багато в чому є мережним. 
“Всі ми маємо бути впевнені, що суспільство, яке ми 
будуємо за допомогою інтернету – саме те до якого 
ми прагнемо”, – говорить Тім [7, с. 107]. До 1996 року 
переважна частина того, що відбувалося в Мережі, 
робилося з чистої цікавості, але вже у 1998 р. Інтер-
нет перетворився на поле бою великих підприємств 
і потужних політичних сил. 

Відкритість мережі передбачає необхідність 
пильної уваги до питань стандартів бізнесу. Ство-
рено ряд сайтів на яких компанії мають змогу за-
свідчити свою прихильність до певних стандартів та 
отримати підтвердження цього. За наявності скарг 
щодо порушень, передбачається їх розгляд з по-
дальшим позбавленням знаку схвалення. Саморегу-
лювання працює там, де існує свобода встановлення 
різних стандартів та свобода вибору споживача. На 
початковому етапі розвитку мережі, а в багатьох 
випадках навіть сьогодні, проблемою є необхідність 
відкритості. Часто, люди не готові відкривати свої 
джерела та мотиви роботи. Звісно, інтернет не при-
зводить до абсолютної відкритості. Глобальна сві-
това мережа розділяє потоки, створюються групи, 
є можливість приховати дані. Проте велику стур-
бованість споживачів викликає те, що замовляючи 
велику кількість товарів в інтернеті, вони таким 
чином, не бажаючи цього, надають особисту інфор-
мацію, яка може бути використана проти них. Таку 
інформацію легко можна використати для виявлен-
ня уподобань людини, аналізу обставин її життя.

За допомогою певних програм можна легко вста-
новити які саме статті читає споживач, які сторінки 
проглядає, в якому порядку. Таким чином видавець 
отримує інформацію про особу, яку вона особисто 
не надавала. Така інформація називається історією 
переміщень по веб вузлу і часто використовуєть-
ся людьми, що займаються прямими продажами. 
Якщо рекламодавець розміщує свої оголошення на 
різних сайтах і має історію переміщень відвідувача 
на певній виборці, він може отримати точну інфор-
мацію про сайти, які відвідує дана особа. 

Маркетологам інтернет надає найбільш потуж-
ний з усіх існуючих інструментів звернення до ці-
льових груп. Відслідковуючи поведінку користува-
чів онлайн – сайти, які вони відвідують, покупки, 
які роблять, осіб з якими “дружать”, – спеціалісти 
з реклами отримують нові канали розповсюджен-
ня своїх повідомлень та використовують соціальні 
стосунки для відслідкувування поведінки спожива-
чів, створення потреб та захоплень, а також тиску 
з боку людей того ж кола.

У 2010 році Google заробив на рекламі вели-
чезну суму – 25 млрд. доларів, а Facebook – 1,86 
млрд. доларів. Щоденно ми відкриваємо нові загро-
зи піратства та інтернет – маркетингу. З’явилися 
компанії, що створюють докладні досьє на користу-
вачів інтернету. В такі досьє включають імена ко-
ристувачів, їх демографічні характеристики, адре-
си, відомості про фінанси,особливості поведінки, 

політичні уподобання тощо. Таку інформацію мож-
ливо зібрати коли користувачі заходять на певні 
сайти та активують їх. Отримані внаслідок цього 
коди дозволяють компаніям вести моніторинг ви-
користання Інтернету та через мережу діючих в 
Інтернеті компаній збирати досить докладні бази 
даних на мільйони користувачів [8]. 

Подібна інформація може використовуватися не 
лише в маркетингових цілях, а й перепродаватися 
стороннім організація. Тому вся світова спільнота 
наразі дуже стурбована саме конфіденційністю ме-
режі та розробками засобів контролю, особливо в тих 
випадках, коли йдеться про інформацію пов'язану з 
дітьми. Проводяться подальші розробки в галузі без-
пеки, зокрема криптографії, впроваджується циф-
ровий підпис. В подальшому планується створення 
машин, що б виконували адміністративну, судову, 
парламентську чи урядову роботу. Наразі, створено 
багато продуктів для їх функціонування. Тобто мова 
йде про створення абсолютної прозорості та просто-
ти роботи будь яких установ.

Через невисоку ціну та високу ефективність ма-
шини дають нам змогу робити те, що раніше зда-
валося просто неможливим. Наприклад, проводити 
загальнодержавні референдуми онлайн, що значно 
скоротить витрати. Але звісно, все це дасть пере-
ваги тій частині суспільства, що має доступ до ін-
тернету. В той же час, варто зазначити і про все 
більше соціальне та матеріальне розшарування, до 
якого це призводить. 

Мережа одночасно і зрівнює можливості і по-
силює розрив у розвитку, тим самим підкреслюючи 
необхідність разом з проблемами охорони навко-
лишнього середовища та здоров’я ще раз звернути 
увагу розвинених країн на необхідність допомоги 
найбіднішим суспільствам. 

Аналіз, зроблений в мережі, допомагає відкри-
вати нові ринки, оцінювати роботу підлеглих та 
спостерігати за роботою компанії в цілому. Наразі, 
світ поступово переходить на нові умови праці. В 
невеликій компанії співробітники мають змогу сісти 
за одним столом та домовитись про будь-які мо-
менти співпраці. Тоді як в великій компанії хтось 
повинен визначати політику, спільні для всіх умо-
ви та поведінку. Така структура бюрократизована 
і негнучка. 

Досвід розвинених держав показує, що в цих 
державах випереджальними темпами зростає еко-
номіка, що заснована не лише на безпосередньому 
використанні інтелектуальних та інформаційних 
ресурсів для максимізації прибутку, а й на ви-
користанні якісно нових підходів до таких тради-
ційних ресурсів як природні, людські та фінансові 
[9, 10, 11]. Спостерігається глобальний поділ праці, 
оптимізація, інтенсивне впровадження нових мето-
дів та технологій управління, змінюються процеси 
взаємодії між суб’єктами економічної діяльності, 
відкриваються нові канали збуту продукції тощо. 
При цьому значно змінюється обслуговування спо-
живачів, розширюються можливості придбання то-
варів та послуг. 

Відомий американський футуролог Е. Тоффлер 
відзначає, що нова цивілізація пише для нас нові 
правила поведінки та веде нас за межі стандарти-
зації, синхронізації, централізації, за межі праг-
нень до накопичення енергії, грошей чи влади. Ця 
нова цивілізація на його думку буде зменшувати 
бюрократію, роль національної держави та потре-
буватиме нових, простіших та ефективніших уря-
дів. Це буде цивілізація з власним уявленням про 
світ, способами використання часу, простору, логі-
ки та причинності [12].
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Як правило, розвиток групи людей зводиться 
до встановлення належних відносин між ними: сто-
сунки на роботі, в сім’ї тощо. Раніше географічне 
розташування в більшості випадків відігравало ви-
рішальну роль у формуванні таких груп. Компанії 
та держави завжди формувалися за принципом фі-
зичного місцерозташування людей, проте сьогодні 
відстань не грає ролі. Інтернет переніс нас з дво-
вимірного світу у світ зовсім інших можливостей. 

Під заголовком “Багато компаній відмовляють-
ся від даху над головою” американська газета USA 
Today опублікувала список компаній, чиї співробіт-
ники працюють віддалено і збираються разом лише 
декілька раз на рік. Телеконференції, електронна 
пошта та Інтернет приходять на зміну традицій-
ним робочим місцям. Останніми роками зв'язок між 
відстанню та вартістю передачі інформації значно 
зменшився завдяки Інтернету, розвитку мобільного 
зв'язку та різкого зниження цін міжнародного та 
міжміського зв'язку. Звісно, навіть за умов створен-
ня так званих віртуальних офісів, фізичні товари 
все одно потрібно перевозити, а велику частину по-
слуг надавати на місці знаходження клієнта і лише 
розвиток техніки буде визначати якою мірою “вір-
туальні” види діяльності можуть замінити фізичну 
присутність. Деякі галузі та послуги, як, наприклад, 
харчова промисловість, проведення операцій тощо 
будуть безсумнівно потребувати фізичної присут-
ності. Проте співвідношення компонентів напевно 
суттєво зміниться та буде продиктований станом 
технологій, як, власне виробничих технологій так і 
технологій, що використовуються для зв'язку з пра-
цівниками так їх контролю. Наслідками створення 
віртуальних підприємств є не лише затрати часу 
на поїздки на роботу, додаткові витрати пов'язані 
також з інвестиціями капіталу та пальним, а також 
збитками для навколишнього середовища. Здається 
природнім, що одні професії допускають роботу на 
дому, а інші – ні. Проте, якщо тенденція неперерв-
ного технічного прогресу продовжиться, то напев-
но, лише невелика кількість професій залишиться 
зовсім нечутливими до радикальних змін в місце-
розташуванні та географії робочої сили. Якщо буде 
винайдено технології, що забезпечуватимуть вірту-
альні зустрічі прийнятної якості, місцезнаходження 
працівників стане ще менш суттєвим. 

Великою мірою завдяки Інтернету витрати на 
транспортування, зв’язок та логістику знизилися 
ще сильніше, що призвело до більшої конкуренції 
робочої сили. Якщо раніше витрати на транспорт 
та логістику були занадто великими та не дозво-
ляли використовувати трудові ресурси з азійських 
та латиноамериканських країн, то сьогодні велику 
кількість робіт виконують працівники з країн, що 
розвиваються. При цьому абсолютно непотрібно пе-
реміщувати капітал в матеріальній формі – достат-
ньо підтримувати зв’язок онлайн [13]. 

Ступінь розвитку держав сьогодні великою 
мірою визначають саме технології. Так, на дум-
ку автора, найбільш вагомою причиною розви-
тку окремих регіонів світу є передача технологій 
та розповсюдження ідей на яких вони засновані. 
Адже, економічні прориви в таких країнах як Ве-
ликобританія, Японія, Китай тощо дають нам змогу 
стверджувати, що спроможність використовувати 
сучасні ідеї для організації виробництва є набагато 
важливішим ніж володіння тими чи іншими при-
родними ресурсами. 

Так, наприклад, швидкий розвиток Китаю в ба-
гатьох аспектах пов’язаний з тим, що країні вдало-
ся поєднати економічні та кваліфікаційні чинники 
розвитку. Так, активне залучення технологій з-за 

кордону та чіткий курс на розширення наукоміст-
кого експорту належать до головних складових 
успішних трансформацій. Стрімке зростання наці-
ональних високотехнологічних виробництв поясню-
ється зосередженням уряду саме на розвитку висо-
ких технологій та створенні сприятливих умов для 
їх розповсюдження на території країни.

Джон Мейнард Кейнс писав: «З прадавніх часів 
і до початку 18 сторіччя рівень життя середнього 
жителя в центрах цивілізації суттєво не змінюва-
лося. Звичайно, були певні підйоми та спади. Ча-
сом – чума, голод, війни. Інколи приходило «золоте 
сторіччя» [14]. Проте жодних різних прогресивних 
змін не було. І так протягом багатьох сторіч, що 
закінчилися приблизно в 1700 році”. Реальні зміни 
світу почали відбуватися з початком промислової 
революції і продовжилися з подальшим розвитком 
технологій. 

Момент промислової революції був визначений 
інтелектуальними досягненнями, а справжній ключ 
до її пояснення слід шукати в науковій револю-
ції XVII сторіччя та Просвітництві XVIII сторіч-
чя. Основою промислової революції була техніка, а 
техніка – це знання [15, с. 46]. 

Перевагами економіки інформаційних техноло-
гій є невичерпність ідей. Адже сутність промис-
лової революції також полягала не в винайденні 
вугілля, а в винайденні ідеї його використання. Зна-
ння людей мають прямий вплив на їх діяльність. Не 
викликає сумніву те, що промислова революція та 
епоха сучасного економічного зростання співпали 
за часом з революцією у сфері корисних знань. Ще 
у 1789 р. хімік Джон Кейр писав, що характерною 
рисою сучасної епохи, схоже, є розповсюдження 
загальних знань та пристрасть до науки, що охопи-
ла всі класи людей у всіх націях Європи [15, с. 55]. 

За даними міжнародної громадської організа-
ції Всесвітній економічний форум на кінець 2011 р. 
Україна за рівнем розвитку інформаційних техно-
логій посідала 75 місце у світі. Єдина конкурентна 
перевага, яку має наша країна в цьому аспекті, це 
традиційно сильні IT-кадри. Тобто в Україні дуже 
високий рівень підготовки програмістів, окрім того, 
наша країна є одним зі світових центрів офшорного 
програмування. Для порівняння, варто відзначити, 
що лідером згідно цього рейтингу є Данія – завдяки 
зразковій нормативно-правовій базі і чіткій політи-
ці держави з поширення інформаційних технологій. 
Друге місце посіла Швеція, яка наразі є однією з 
країн із найбільшим ростом ІТ – сектору економі-
ки. На третьому місці Сингапур. У першу десятку 
також увійшли Фінляндія, Швейцарія, Нідерланди, 
США, Ісландія, Великобританія і Норвегія, а остан-
ні місця посіли найбідніші країни Африки. 

Висновки з проведеного дослідження. Економіс-
ти постійно нагадують іншим представникам сус-
пільних наук про те, що незважаючи на проблеми 
пов’язані з розвитком інформаційних технологій, 
посилення західних економік на основі економічно-
го зростання та технічного прогресу є основною по-
дією сучасної історії. При цьому, заявляти про те, 
що сучасне економічне зростання цілком обумовле-
не технічними змінами є неправильним. Економіка 
може зростати завдяки встановленню верховен-
ства права, неперервного перерозподілу ресурсів, 
зростання культурного рівня населення тощо. Де-
які дослідники в якості головної причини розвитку 
Західних країн називають культуру: традиції пра-
целюбності, порядності та чесності, піклування про 
наступні покоління, інші ж звертають увагу на за-
безпечення прав власності та корупцію країн. Звіс-
но, всі вищеперераховані фактори сприяють еконо-
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мічному розвитку, проте якщо база корисних знань 
не розширюється, розвиток буде уповільнюватися. 
На думку автора, лише розширення корисних знань 
може стерти верхню межу зростання процвітання. 

Звісно, на розвиток кожної країни величезний 
вплив здійснюють інституції: ступінь довіри до дер-
жави, верховенство права, надійна система виконан-
ня законодавства, безпека, стабільність,ставлення 
влади до інновацій та ініціативи. Звісно, деякі сус-
пільства мають набагато більш ефективні системи 
стимулів. Всі особисті якості працівників, такі як 
працелюбність, ініціативність тощо забезпечують 
економічне зростання лише за умови відповідної 
винагороди. Економічний розвиток Північної та 
Південної Кореї, а також двох частин Німеччини 
підтверджує важливість соціальних правил за яки-
ми ведеться економічна гра. На покращення якості 
життя впливають як інституції так і розвиток тех-
нологій. 

Насправді, інституції здійснюють значний вплив 
на темпи та направлення приросту корисних знань. 
Не викликає сумнівів значущість стимулів у про-
цесі розвитку. Зрозумілим є також, що кількість 
талантів також обмежена та може розглядатися як 
дефіцитний ресурс. Розвиток інституцій визначає в 
якому саме напрямку буде зосереджена діяльність 
найбільш талановитих та амбіційних осіб. Підпри-
ємці, новатори, винахідники зосереджуються на 
тих галузях, які є на їх думку, найбільш прибут-
ковими та сприятливими для розкриття потенціа-
лу. Саме інститути визначають в яких галузях сус-
пільні зусилля отримають найбільшу винагороду. 
З точки зору економічного агента не має значення 
яким способом були зароблені гроші. Проте з точки 
зору економіки, деякі види діяльності збагачують 
суспільство, тоді як інші – ні. Проте, подібні думки 
досить суперечливі. Так, деякі види діяльності, що 
одними особами розглядаються суто як пошук за-
робітку, так наприклад, робота суддів чи адвокатів, 

іншими особами розглядаються як суттєвий внесок 
в систему правосуддя чи забезпечення прав влас-
ності. Також, знання, що на перший погляд є суто 
теоретичними, як прикладна математика, неочіку-
вано знаходять практичне застосування. 

Одна з характерних особливостей сучасного 
часу полягає в тому, що відносне значення аб-
страктних знань зменшилось порівняно з тими 
знаннями, які можуть бути задіяні для удоскона-
лення технологій. Накопичення корисних знань не 
схоже на інші види підприємницької діяльності. 
Прагнення до розуміння природи речей та визна-
ння успіху виходить за рамки суто матеріальної 
мотивації. Збереження знань для подальших по-
колінь забезпечуються існуванням організацій, що 
зберігають, поповнюють та розповсюджують зна-
ння та правил за якими вони діють. На темпи тех-
нічного розвитку величезним чином впливав той 
факт, що науковці та промисловці протягом майже 
всієї історії належали до різних соціальних груп. 
Обмін знаннями між цими групами та легкість до-
ступу до соціальних сховищ слугують ключовим 
фактором, що пояснює прогрес, досягнений остан-
німи десятиріччями. Легкість доступу важлива 
тому, що корисні знання можуть отримати еконо-
мічне значення лише в тому випадку, коли вони є 
доступними, що визначається суспільними настро-
ями та технікою зв'язку. 

Завдяки вільному переміщенню інформації че-
рез національні кордони фінські інженери можуть 
використовувати досягнення німецьких фізиків, а 
американські промисловці застосовувати резуль-
тати дослідів, проведених українськими чи індій-
ськими хіміками. Відбувається не лише обмін зна-
ннями, але й різні інститути постійно здійснюють 
вплив один на одного. Проте, варто пам'ятати, що 
за інституціями та винаходами стоять знання, що є 
їх основою. Приріст цих знань і відчиняє двері до 
процвітання економіки. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах в 
управлінні все ще можна стикнутися з дис-

функційними випадками, які відображаються у різ-
них порушеннях адміністративно-правового типу; 
недостатній увазі до соціально-психологічних фак-
торів в управлінні; недостатньому розуміння фак-
тора організаційної культури компанії; відсутності 
гнучкості, мінливості в стилях управління та інших 
якісних характеристиках керівника. Але ж все 
більше менеджмент набуває інноваційного характе-
ру. Сучасні управлінські практики орієнтуються на 
людину і на соціотехнічні фактори. Тому збільшу-
ється потреба у освічених, висококваліфікованих 
керівниках, що володіють лідерськими якостями і 
здатністю ефективно управляти організацією, від-
чувати її настрої, уміло маніпулювати працівни-

ками шляхом вироблення культури для залучення 
працівників і стимулювання їх певної поведінки. 
Реалії сьогодення, що постійно оновлюються, дик-
тують нові вимоги не тільки до самої особистості, 
але й до її культури організації, в якій вона функ-
ціонує. Тому організаційна культура може визна-
чальним чином підсилювати чи послаблювати ре-
путацію компанії, що матиме вплив на її кінцеві 
результати діяльності.

Постановка завдання. Основною метою нашої 
статті було дослідити поняття організаційної куль-
тури, встановити вплив організаційної культури на 
діяльність сучасного підприємства та встановити її 
місце в системі управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ор-
ганізаційна культура вже давно впевнено увійшла 
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до складу управлінських наук і викликає великий 
інтерес не тільки у управлінців, але й соціоло-
гів, психологів, культурологів та інших науковців 
в силу її практичного значення для забезпечення 
життєдіяльності організації як системи. Поняття, 
виникнення і розвитку організаційної культури у 
підприємствах, її вплив на ефективність діяльнос-
ті організації досліджували багато зарубіжних та 
вітчизняних учених. Це зокрема, М. Мескон, який 
дає наступну, досить лаконічну її характеристику: 
«Атмосферу чи клімат в організації називають її 
культурою. Культура відображає звичаї, що пере-
важають в організації» [1, с. 347]. Французький до-
слідник організаційної культури Н. Деметр трактує 
організаційну культуру як систему цінностей, уяв-
лень, стимулів і зразків поведінки, які поділяють усі 
члени колективу. Це означає, що на підприємстві 
чи в установі кожен співробітник зв'язаний спіль-
ним поглядом на те, що являє собою його підпри-
ємство, яка в нього економічна і соціальна роль, яке 
місце воно займає серед своїх конкурентів, які його 
зобов'язання перед клієнтами, тощо. Основна функ-
ція організаційної культури – створення відчуття 
ідентичності усіх членів організації, усвідомлення 
колективного «ми» [2, с 53]. Е. Шейн представляє 
організаційну культуру як сукупність припущень, 
вірувань, цінностей і символів, що допомагають 
людям в організації у розв’язанні проблем [3]. К. 
Ушаков розглядає явище «культури організації» як 
усвідомлені й неусвідомлені уявлення співробітни-
ків про способи діяльності, набір звичок, писаних і 
неписаних норм поведінки, заборон, цінностей, очі-
кувань [4].

Організаційна культура не може існувати окре-
мо від культури суспільства, яка в свою чергу має 
вплив на культуру організації. Організаційну куль-
туру часто ототожнюють з культурою організа-
ції. Поняття «організаційна культура» відображає 
ступінь організаційного упорядкування процесу 
виробництва і процесу менеджменту організації і 
є тільки одним із елементів культури організації. 
Складовими поняття «організаційна культура» є 
оціночні атрибути («висока», «середня», «низька», 
«наявна», «відсутня» тощо) [5, с. 476]. 

Також слід відмітити, що «організаційна куль-
тура» і «корпоративна культура» з соціологічної 
точки зору не ідентичні, а з точки зору наукових 
дисциплін, зв’язаних з економічним світоглядом 
людей – ідентичні. Різниця на думку деяких фа-
хівців проявляється тільки в тому, що перша відно-
ситься до любої соціально-економічної організації, 
а друга – до великих компаній [6, с. 6].

Канафоцька Г.П. сформулювала доволі розлоге 
визначення організаційної культури. Організаційна 
культура – це: сукупність матеріальних, духовних, 
соціальних цінностей, створених та таких, що ство-
рюються співробітниками організації, в процесі тру-
дової діяльності та відображають неповторність, ін-
дивідуальність цієї організації; поняття колективне, 
тобто являє собою дещо спільне для групи людей, які 
пов'язані певною соціальною організацією; механізм, 
що формує ціннісний, світоглядний та поведінковий 
стан членів угруповання, що обмежує сприйняття 
явищ з одного боку, з іншого, полегшує їх осмислен-
ня; сукупність випрацюваних у процесі діяльності 
конкретної соціальної організації загальних ціннос-
тей, правил, норм поведінки персоналу та традицій, 
що сприяє інтеграції всіх категорій працівників і має 
безпосередній вплив на процес забезпечення страте-
гії даної організації. Організаційна культура формує 
зміст діяльності організації, який визначається про-
голошеними цінностями [7, с. 9].

В системі управління підприємством організа-
ційну культуру слід враховувати як ефективний 
інструмент мобілізації ініціатив працівників. Вона 
дає людям відчуття єдності, приналежності, спіль-
ної цілі, відданості спільній справі. Але слід фор-
мувати організаційну культуру таким чином, щоб 
працівникам було легко її розуміти, втілювати і до-
тримуватися. 

Знання основ організаційної культури своєї 
фірми допомагає новим працівникам правильно ін-
терпретувати події, що в ній відбуваються, вірно 
розставляти пріоритети. Корпоративні норми сти-
мулюють самосвідомість і відповідальність праців-
ника, який виконує поставлені перед ним завдання. 
Корпоративна культура майже завжди є оригіналь-
ною сумішшю цінностей, відносин, норм, звичок, 
традицій, форм поведінки і ритуалів, властивих 
лише даній організації. Ядром цього конгломерату, 
безсумнівно, є цінності, на основі яких формуються 
норми поведінки в компанії. Саме цінності, що роз-
діляються і декларовані її засновниками і найбільш 
авторитетними членами, найчастіше стають тією 
ключовою ланкою, від якої залежить згуртованість 
співробітників, що формує єдність поглядів і дій, 
забезпечує досягнення цілей.

Цінності організації можуть чинити істотний 
вплив на мотивацію, взаємодію співробітників, 
плинність кадрів і ефективність діяльності в ці-
лому. Єдина і зрозуміла співробітникам система 
цінностей (призначення і цілі компанії, принципи 
здійснення виробничої діяльності, заходи по відно-
шенню до персоналу, споживача і якості продук-
ції) та адекватних способів їх реалізації (поведінка 
менеджерської ланки, правила і норми організації, 
способи взаємодії, система роботи з персоналом) 
створює середовище для ефективної праці. Наяв-
ність спільних цінностей здатна об'єднувати людей 
в групи, створюючи потужний імпульс для досяг-
нення цілей організації. У такому середовищі від-
бувається істотне поліпшення комунікацій, кожно-
му співробітнику надається можливість найбільш 
повно і ефективно використовувати свій потенціал, 
і, як наслідок, підвищується загальна мотивація до 
праці. Крім цього, створюються умови формування 
корпоративної ідентичності співробітників, яка про-
являється у відчутті себе частиною організації, а її 
цінностей – своїми [8].

Часто ми стикаємося із твердженням: цінності 
не вимірні. Але насправді це той інтегрований по-
казник, який демонструє ціну помилки в системі. 
Усю сукупність цінностей можна схематично відо-
бразити через так звану «цибулину цінностей», яка 
визначає, наскільки сильно організація може впли-
вати на поведінку своїх співробітників.

Отож, на поверхні лежать цінності компанії – ті, 
які вона декларує. Наприклад: результат, команда, 
клієнт, турбота, лідерство, відповідальність – те, 
що ми чуємо щодня. Слід розуміти, що компанія не 
завжди слідує тому, про що заявляє. Тому ми час-
то спостерігаємо розходження між словами і діями. 
Далі йдуть так звані професійні, або кастові цін-
ності. Людина може не розділяти цінності компанії, 
але бути прихильником норм поведінки фахівців 
у своєму середовищі. Касти професіоналів завжди 
з підозрою ставляться до фахівців іншого табору. 
З'являється серйозна конкуренція за лідерство ду-
мок, особливо добре це видно в бізнесі, зав'язаному 
на професіях – освітньому, медичному, журналіст-
ському і т. д. «Роботодавець – тимчасовий , а про-
фесія – назавжди «, – стверджують такі люди. 

Наступний шар – соціокультурні цінності, їх ще 
іноді називають етнічними. Наприклад, у родини 
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Ротшильдів був внутрішній документ, що заборо-
няв працювати в сімейному бізнесі на керівних по-
зиціях людям, що не є членом сім'ї і не є євреєм. 
Зрозуміло, засновник династії не вивчав цінностей, 
але був мудрий і прекрасно знав, як їх створюва-
ти. Якщо ви не зрозумієте соціокультурних ціннос-
тей території, де ви бажаєте проводити свою ді-
яльність, вас не зрозуміють, і вже точно не будуть 
мати з вами справу. До речі, найяскравішим при-
кладом був провал компанії Nestle, яка намагалася 
нав'язати жителям Японії звичку пити каву. Бо-
жевільний маркетинговий бюджет не зміг вплинути 
на культурний факт – в цій країні п'ють чай. З 
цінностями не жартують. 

Далі йдуть релігійні цінності, а в центрі «цибу-
лини» знаходяться стереотипи, властиві статі і віку 
– гендерні та вікові. У нашій країні, до речі, прояв-
ляється маскулінна культура – жінка, яка заробляє 
великі гроші, для багатьох як і раніше надзвичайне 
явище. Всі знають, що жінки і чоловіки мають різні 
системи цінностей, внаслідок чого виникають гли-
бинні конфлікти. 

Вікові стереотипи знаходяться в самому ядрі 
«цибулини» – абсолютно по-різному сприймають 
ситуацію люди молоді і літні. Як правило, перші го-
тові безстрашно пробувати, помилятися і втрачати, 
адже для них головне – рух вперед. Другі ж, в силу 
минулих помилок і невеликої кількості часу, що за-
лишився і сил, обережні і не схильні до зайвих ру-
хів. Їх пріоритет – стабільність. Ці фундаментальні 
відмінності призводять до нерозуміння і навіть до 
розколу. Керівники повинні враховувати ці тонкощі.

Отож, чим глибшим є шар «цибулини», тим 
менше піддаються зміні цінності, які ми викорис-
товуємо для підбору команди. Отже, чим глибшим 
є їх рівень, тим згуртованішим буде колектив. Чим 
глибинніша цінність, яка призвела до розколу, тим 
він серйозніший. Чим ближча цінність до поверхні, 
тим більше вона піддається впливу і технологіям 
впливу [9].

Тим не менше, дослідження, проведені інститу-
том Бателле, вказують на появу нових тенденцій у 
розвитку організаційної культури. Із системи ціннос-
тей західних фірм усе більш виключаються такі ко-
лись загальновизнані цінності, як дисципліна, слух-
няність, ієрархія, досягнення, кар'єра, достатність, 
влада, централізація і т. д. Замість них обираються 
самовизначення, участь, колектив, орієнтування на 
потреби, розкриття особистості, творчість, здатність 
йти на компроміси, децентралізація і т. п., тобто цін-
ності, орієнтовані на якість людських ресурсів.

Деякі цінності вкорінюються у організаційній 
культурі настільки глибоко, що співробітники про-
сто перестають їх помічати. Ці базові, основопо-
ложні переконання і є сутністю організаційної (фір-
мової) культури. Саме вони керують поведінкою 
і рішеннями людей на підсвідомому рівні. Напри-
клад, на багатьох українських підприємствах осно-
вним припущенням, на якому ґрунтується ставлен-
ня керівників до своїх робітників, є переконання, 
що всі люди мають глибоку антипатію до праці, а 
значить, вони при будь-якій нагоді будуть ухиля-
тися від її виконання. На такому підприємстві па-
нує загальна підозрілість, обмежується свобода дій 
підлеглих, встановлюється жорсткий контроль за 
виконанням дорученої роботи. У тих же організа-
ціях, де керівництво переконане, що кожна людина 
прагне бути відповідальною, співробітники мають 
більшу свободу, довіряють один одному і працюють 
спільно. Базові припущення, як правило, мають у 
своїй основі глибокі переконання засновників фірми 
чи її перших керівників [10, с. 183].

Організаційна культура відіграє велику роль в 
морально-психологічному кліматі колективу. Якщо 
цінності і поведінкові норми працівників не співпа-
дають з нею, то ці неспівпадіння можуть спрово-
кувати виникнення внутрішнього конфлікту, а то 
й глибокої кризи. Тому слід зазначити, що органі-
заційна культура не може бути увесь час сталою 
і статичною, вона повинна зазнавати раціональних 
змін, еволюціонувати під впливом вимог навколиш-
нього середовища. 

Великий вплив на працівників справляють їх пев-
ні індивідуальні риси, організаційне оточення та об-
ставини, що при цьому складаються. Часто люди з 
середніми здібностями, що попадають у сприятливе 
організаційне оточення стимулюються до розвитку і 
вдосконалення результатів своєї діяльності. Матері-
альне становище у визначній мірі спонукає праців-
ника до якісного виконання своєї роботи, тому що як 
наслідок людина з високими доходами є більш впев-
неною в собі, може займатися саморозвитком, само-
вдосконаленням, що в свою чергу підвищує її цінність 
для організації як висококласного фахівця. Отож, ро-
боче оточення, в тому числі і керівник (лідер) колек-
тиву формує у працівнику відповідні норми організа-
ційної поведінки і формує його ставлення до роботи. 

Тому, менеджерам у цьому процесі слід про-
являти неабиякі лідерські здібності, стратегічне 
мислення і терпіння. Дуже важливим є особистий 
приклад лідера. «Культури породжуються лідера-
ми, які транслюють групі індивідуальні цінності», 
– відзначав Едгар Шейн [3]. Завданням лідерів є 
втілення в організації цінностей, які будуть її роз-
вивати, а не гальмувати. Зміна організаційної куль-
тури займає часом багато років.

Цілком зрозуміло, що організаційні культури 
різних підприємств мають свої особливості. Хоча 
існують культури, що сприяють досягненню цілей 
організації в певних умовах і, навпаки, перешко-
джають цьому. Тому слід враховувати, що кожна 
організація єдина і неповторна в своєму роді і не-
можливо виробити якусь «зразкову» організаційну 
культуру, що була би прийнятною для усіх.

Ярослава Лоянич висуває цікаву думку, що 
«компанія нагадує айсберг, надводна частина якого 
– раціональність (плани, структури, звіти, стандар-
ти і т. д.), а підводна – ірраціональність (культурний 
набір – цінності, переконання, страхи, емоції). Не 
дивно, що підводна частина є набагато масивнішою 
надводної. Багато менеджерів майже не дивляться 
вглиб, бо звикли керувати лише раціональними ас-
пектами. А це всього лиш 20 % впливу на культуру. 
У той же ж час підводна частина складає цілих 
80 %. Саме вона і несе айсберг за течією. Подібно до 
цього процесу неформальні комунікації формують 
культуру організації» [9]. 

Для того, щоб організаційна культура спрацьо-
вувала, слід її підтримувати і укріплювати за допо-
могою ряду методів:

1. В першу чергу – прикладом самого керівника 
підприємства. Він повинен стати взірцем для своїх 
підлеглих у сфері філософії управління, підказу-
ючи, на що слід звернути увагу у своїй діяльності, 
яким чином відноситися до справ, закріплюючи та-
ким чином бажану поведінку своїх підлеглих.

2. За допомогою закликів, лозунгів, декларувань 
можна звертатися не тільки до розуму співробітни-
ків, Але й впливати на їх почуття, емоції, викли-
каючи в них бажання стати найкращими, першими, 
найуспішнішими. Наприклад, « Ми – номер один на 
ринку» і т.п.

 3. Побудова системи стимулів повинна підтри-
мувати такі результати і норми поведінки, які б 
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найбільш вичерпно і неухильно виражали напря-
ми і зміст сформованої керівництвом організаційної 
культури. 

4. Навчання і підвищення кваліфікації праців-
ників мають підтримувати рівень їх професійних 
знать на найвищих показниках. І вони покликані не 
тільки підтримувати необхідний рівень знань, а й 
розвивати професійні якості персоналу.

5. Критерії відбору в організацію дозволяють 
зрозуміти яких саме людей ми хочемо бачити на-
шими працівниками. Чи для нас має значення, щоб 
це були професіонали з високими знаннями і досві-
дом у конкретній галузі, чи перевага надаватиметь-
ся умінням нового працівника сприйняти норми по-
ведінки і цінності, що склалися у підприємстві?

6. Підтримка організаційної культури через реа-
лізацію управлінських функцій здійснюється через 
розуміння працівниками того, яка поведінка персо-
налу схвалюється, а яка не підтримується у існую-
чій системі управління. У якій мірі керівництво під-
тримує ініціативу і самостійність у роботі підлеглих.

7. Також організаційній культурі властиво діс-
тавати своє відображення через існуючі у фірмі 
традиції і порядки. Порушення їх, навіть одноразо-
во, може суттєво порушити правила організаційної 
культури, а також може закласти сумніви у те, що 
керівництво розділяє декларовані усім іншим пра-
цівникам цінності.

8. Застосування корпоративної символіки пози-
тивно відображає ставлення персоналу до органі-
зації, дає людям відчуття спільної приналежності 
через видимі ознаки.

Висновки з проведеного дослідження. Отож, 
організаційна культура як сукупність елементів 
має високий ступінь впливу на діяльність під-
приємства. Цей вплив здійснюється як через еле-
менти організаційної структури підприємства, 
так і через методи її формування. Зрозуміло, 
що організаційна культура не виступає головним 
елементом підвищення ефективності діяльнос-
ті організації. Проте, щоб забезпечити успішне 
функціонування підприємства та його довготри-
валу ефективність слід побудувати міцну органі-
заційну культуру. Тому менеджерам підприємств 
потрібно враховувати не лише матеріальні та 
фінансові ресурси, але й оргкультуру. Це озна-
чатиме, що більшість управлінців і працівників 
мають бути об’єднані спільними цінностями, ціля-
ми, мати високу мотивацію і брати на себе більшу 
відповідальність за результати своєї діяльності. 
Враховуючи, що в сучасних умовах підприєм-
ствам стає все складніше в традиційний спосіб 
успішно конкурувати з іншими підприємствами, 
використання організаційної культури як інстру-
мента управління матиме ефективний вплив на 
результати діяльності організації.
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Аннотация
Рассмотрена сущность и варианты трактовки понятия «организационная культура». Представлены ее составляющие 
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АНАЛІЗ ПОКРИТТЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ  
ЗАОЩАДЖЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ

У статті розглянута динаміка загальних та іноземних інвестицій в основний капітал України, валових заощаджень і 
заощаджень домогосподарств. Визначені та проаналізовані основні статистичні характеристики вказаних показників. 
Проведений аналіз можливості покриття іноземних інвестицій заощадженнями українського населення.
Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестицій в основний капітал, валові заощадження, чисті заощадження домого-
сподарств.

Постановка проблеми. У світлі останніх по-
дій особливо актуально проаналізувати стан 

заощаджень в Україні. Оскільки саме вони дадуть 
можливість забезпечити стійкий економічний ріст 
на основі якісного та кількісного відновлення осно-
вних засобів, рівень морального та фізичного зносу 
яких катастрофічно великий. Це може бути досяг-
нуто шляхом залучення в реальний сектор економі-
ки невикористаного на кінцеве споживання доходу 
домогосподарств. Для України цей шлях виходу з 
кризи особливо важливий, оскільки дасть можли-
вість зменшити рівень іноземних інвестицій в кра-
їну та досягнути зміцнення економіки лише за ра-
хунок населення.

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в доведенні можливості відмовитися від 
іноземних коштів та самостійно відновлювати ви-
робничу базу України за рахунок збережень на-
селення.

Аналіз останніх публікацій. Даним питанням 
займалися наступні вчені: Підгорний А.З., Милашко 
О.Г., Добровольська І.О. та інші [3-4].

Виклад основного матеріалу. Згідно зі статтею 1 
Закону України «Про інвестиційну діяльність» під 
інвестиціями розуміють всі види майнових та інте-
лектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в ре-
зультаті чого створюється прибуток (дохід) або до-
сягається соціальний ефект [1].

А в Законі України «Про внесення змін до за-
кону «Про оподаткування прибутку підприємств», 
«інвестиція – це господарська операція, яка перед-
бачає придбання основних фондів, нематеріальних 

активів, корпоративних прав та цінних паперів в 
обмін на кошти або майно» [2].

Інвестиції – це досить багатогранне поняття. 
Для більш детального аналізу необхідно звернути-
ся до класифікацій інвестицій. Серед усіх ознак нам 
необхідний поділ інвестицій за формами власності 
інвесторів. Так інвестиції поділяють на приватні, 
державні, іноземні та спільні. Під приватними ін-
вестиціями розуміють вкладення коштів, що здій-
снюються громадянами, а також підприємствами 
недержавних форм власності, перш за все колек-
тивної. Під державними інвестиціями розуміють 
вкладення, що здійснюються центральними та міс-
цевими органами влади за рахунок коштів бюдже-
ту, позабюджетних фондів та позикових коштів, 
а також державними підприємствами за рахунок 
власних та залучених коштів. Під іноземними ін-
вестиціями розуміють вкладення, які здійснюються 
іноземними громадянами, юридичними особами та 
державами. Під спільними інвестиціями розуміють 
вкладення, що здійснюються суб’єктами даної кра-
їни та іноземних держав.

Проаналізуємо саме іноземні інвестиції. Повні-
ше їх суть розкривається в структурі. Так з ор-
ганізаційно-функціонального погляду розрізняють 
дві основні форми іноземних капіталовкладень – це 
прямі та портфельні. Прямі здійснюються з метою 
придбання у повну власність або контрольного па-
кету акцій зарубіжного економічного об’єкта через 
створення нових підприємств і компаній, або по-
глинання вже існуючих. Портфельні іноземні ін-
вестиції здійснюються у вигляді придбання цінних 
паперів підприємств, компаній та інших економіч-
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них об’єктів для отримання додаткового прибутку, 
але вони не забезпечують право контролю за цим 
об’єктом. Кількісна відмінність прямих інвестицій 
від портфельних полягає у необхідній частці їх у 
загальному капіталі для забезпечення інвесторові 
контролю за ними.

В даному випадку ми звертаємо увагу саме на 
іноземні інвестиції в основний капітал. Згідно Зако-
ну України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств», пряма інвестиція – це господарська опера-
ція, яка передбачає внесення коштів або майна в 
статутний капітал (фонд) юридичної особи в обмін 
на корпоративні права, емітовані такою юридич-
ною особою [2]. До них відносять такі інвестиції, що 
формують більше 10-25% капіталу фірми та дають 
право на участь в управлінні підприємством. Пря-
ме інвестування здійснюють підготовлені інвестори, 
які мають досить точну інформацію про об’єкт ін-
вестування і добре знайомі з механізмом інвесту-
вання.

Проведемо аналіз динаміки іноземних інвестицій 
в основний капітал в Україні [5]. 

Таблиця 1
Статистичні характеристики інвестицій

в основний капітал в Україні
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2003 51011 - 2807 - 5,5
2004 75714 48 2695 -4 3,6
2005 93096 23 4688 74 5,0
2006 125254 35 4583 -2 3,7
2007 188486 50 6660 45 3,5
2008 233081 24 7591 14 3,3
2009 151777 -35 6859 -10 4,5
2010 150667 -1 3429 -50 2,3
2011 211097 40 6544 91 3,1

З таблиці можна зробити наступні висновки. 
Процес залучення інвестицій в основний капітал за 
розглянутий період можна розділити на два ета-
пи. Перший етап охоплював 2004-2008 роки (2003 
рік при цьому вважатимемо базисним для подаль-
ших розрахунків статистичних характеристик) та 
характеризувався постійним збільшенням обсягів 
інвестицій. При цьому в 2007 році цей процес досяг 
свого апогею, темп приросту інвестицій дорівнював 
50% в порівнянні з попереднім 2006 роком, або май-
же 270% у порівнянні з 2003 роком. За період із 
2004 по 2008 роки, тобто за 5 років, або в 2008 по-
рівняно з 2003, інвестиції в основний капітал щоріч-
но збільшувалися у середньому на 36414 млн. грн. 

Другий етап почався у 2009 році та тривав 3 
роки. Саме 2009 рік був переломним у процесі ін-
вестування, оскільки характеризувався катастро-
фічним падінням обсягів залучених інвестицій на 
35% у порівняні з 2008 роком. Ця ситуація була від-
повіддю на всесвітню економічну кризу. А 2011 рік 
відзначився стрімким ростом на 40% інвестицій в 
основний капітал.

Що стосується саме іноземних інвестицій в осно-
вний капітал, то за аналізований період склалася 
неоднозначна ситуація. На основі наведених даних 
в таблиці не можливо цей процес поділити на ета-

пи або стадії, оскільки кожен рік відбувалися про-
сто непередбачувані зміни. Так у 2005, 2007, 2008, 
2011 роках іноземні інвестори збільшували потоки 
своїх грошових вкладів. А в 2006, 2009, 2010 роках 
ці обсяги зменшувалися. При цьому 2004 та 2006 
роки характеризувалися тим, що загальні інвес-
тиції в основний капітал збільшувалися, а ось іно-
земні зменшувалися. Дану ситуацію можна пояс-
нити дією або зовнішніх об’єктивних факторів, або 
суб’єктивних.

Що стосується частки іноземних вкладів в осно-
вний капітал в їх загальному обсязі в Україні, то 
вона в середньому за аналізований період складала 
3,8%. При цьому максимум в 5,5% був у 2003 році, а 
мінімум складав 2,3 % у 2010 році.

Для того, щоб залучити грошові засоби вітчиз-
няних інвесторів, необхідно скористатися сильними 
сторонами країни як об’єкту інвестування, а також 
зменшити вплив негативних факторів. Для цього 
проведемо аналіз сильних та слабких сторін Украї-
ни, можливостей і загроз для інвесторів.

Таблиця 2
Фактори впливу на обсяги інвестицій в Україні

Сильні сторони: Можливості:
1) трудові ресурси та 

сировинні ресурси;
2) широка промислова 

база;
3) територіальне поло-

ження України
 як сполучної ланки 

між Заходом та СНД;
4) значний науковий 

потенціал;
5) поліпшення економіч-

них рейтингів України;
6) вступ до СОТ та орі-

єнтація на якість продук-
ції та підвищення конку-
рентоспроможності.

1)  світова економічна 
інтеграція;

2)  формування прозо-
рого ринку землі;

3) проведення ефек-
тивних приватизаційних 
програм;

4) проведення дер-
жавно-адміністративної 
реформи;

5) великий рівень зно-
шеності основних фондів 
вимагає значних обсягів 
інвестицій

Слабкі сторони: Загрози:
1) недосконалість та 

протиріччя законодавчої 
бази та недосконале кор-
поративне управління та 
захист прав акціонерів;

2) незріле конкурентне 
середовище;

3) відсутність прозорос-
ті в банківській системі;

4) недостатній розвиток 
небанківських фінансових 
установ;

5) не розроблений 
чіткий і сталий механізм 
спрощеного порядку про-
цедур митного оформ-
лення по відношенню до 
об’єктів  зовнішньоеконо-
мічної діяльності;

6) відсутність чітких 
правил, згідно з якими 
інвестор може безпере-
шкодно репатріювати 
доходи від інвестицій та 
здійснити відчуження 
об’єкта інвестування як в 
Україні, так і за її меж-
ами;

7) недостатній рівень 
гармонізації національних 
стандартів з європейськи-
ми та міжнародними; зна-
чні екологічні проблеми.

1) нестійкий політичний 
стан у країні;

2) відсутність макроеко-
номічної рівноваги;

3) невирішені проблеми 
в системі набуття права 
власності на нерухоме 
майно;

4) непередбачувана по-
даткова політика;

5) слабка судова сис-
тема;

6) недоліки порядку 
реєстрації об’єктів прав 
інтелектуальної власності;

7) не розроблений поря-
док відшкодування боргу 
іноземному інвестору;

8) складна процедура 
придбання цінних паперів 
або акцій у нерезидентів;

9) проблеми при захисті 
прав кредиторів дочір-
нього підприємства від 
неправомірних дій поса-
дових осіб контролюючого 
підприємства.

(Розроблено самостійно автором на основі 6,7)
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Недосконалість законодавчої бази, протиріччя 
податкової системи, а ще більше нестабільна по-
літична ситуація відлякують інвесторів від вкла-
дання коштів саме в українську економіку. Також 
необхідно забезпечити інвесторові оптимальні умо-
ви не лише для вкладення коштів, але й для отри-
мання прибутку. Якщо на все це звернути особливу 
увагу, то інвестиційна привабливість України різко 
підвищиться, що відіб’ється на збільшенні обсягів 
вітчизняних інвестицій.

Далі звернемо увагу на заощадження як мож-
ливе джерело інвестицій. В сучасних економічних 
працях при визначенні заощадження більше керу-
ються системою національних рахунків, згідно якої: 
«Заощадження представляють собою ту частину 
наявного доходу, яка не витрачена на товари та 
послуги для кінцевого споживання» [8, с. 110]. При 
цьому акцент робиться саме на трансформації за-
ощадження в інвестиції.

Добровольська І.О. дає наступне визначення сут-
ності заощадження: «це відображення системи від-
носин, що виникають з приводу отримання доходу 
населенням та відокремлення його частки з метою 
збереження за різними формами накопичення (гро-
шовою, натурально-речовою, фінансових активів) 
для покриття виникаючих потреб у майбутньому та 
можливого використання як інвестиційного ресур-
су» [3, с. 31].

На основі офіційних статистичних даних про-
аналізуємо динаміку валового заощадження Украї-
ни, особливо звернувши увагу на частку в них саме 
чистих заощаджень домогосподарств [5].

Таблиця 3
Динаміка валового заощадження в Україні
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2003 74330 - 16277 - 21,9
2004 109808 48 31643 94 28,8
2005 113362 3 45651 44 40,3
2006 126980 12 44203 -3 34,8
2007 177217 40 47779 8 27,0
2008 197473 11 52011 9 26,3
2009 151746 -23 80377 55 53,0
2010 197649 30 161867 101 81,9
2011 208406 5 113925 -30 54,7

Проведемо аналіз найдених статистичних ха-
рактеристик. Так валове заощадження на протязі 
аналізованого періоду характеризувалося позитив-
ною динамікою. При цьому саме 2009 рік був пере-
ломним в даному процесі, оскільки для покриття 

боргів кризового 2008 року використовувалися за-
ощадження майбутніх періодів. 

Звернемо увагу на чисті заощадження домогоспо-
дарств, частка яких складала мінімум 21,9% у 2003 
році та максимум майже 82% у 2010 році від загальних 
заощаджень. Динаміка даного процесу дещо неодноз-
начна, що являється причиною дії як суб’єктивних, 
так і об’єктивних факторів, які впливають на бажан-
ня домогосподарств не використовувати частину сво-
їх доходів на поточне споживання, а зберігати кошти 
з подальшою їх трансформацією в інвестиції. 

А тепер на основі статистичних даних спробу-
ємо провести паралель між обсягами іноземних 
інвестицій в основний капітал та чистими заоща-
дженнями українських домогосподарств.

Таблиця 4
Динаміка іноземних інвестицій в основний капі-

тал і чистих заощаджень домогосподарств

Рік
Іноземні інвестиції 
в основний капітал, 

млн. грн.

Чисте заощаджен-
ня домогосподарств, 

млн. грн.
2003 2807 16277
2004 2695 31643
2005 4688 45651
2006 4583 44203
2007 6660 47779
2008 7591 52011
2009 6859 80377
2010 3429 161867
2011 6544 113925

Для більшої наглядності вказаного процесу по-
будуємо графік.
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Рис. 1. Динаміка чистих заощаджень 
домогосподарств та іноземних інвестицій 

в основний капітал

Висновки з проведеного дослідження. З таблиці 
чітко видно, що на протязі всього періоду лише зао-
щаджень населення повністю достатньо, аби відмо-
витися від іноземних грошей та відновлювати ма-
теріально-технічну базу українського виробництва 
власними силами. Але для активізації даного про-
цесу необхідно впливати на фактори заощадження. 
Саме визначенню таких чинників буде присвячена 
подальша наша робота.
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Постановка проблеми. Дана тема є актуаль-
ною, оскільки у багатьох країнах світу на 

сьогоднішній день бідність є найбільш гострою та 
найбільш складною у подоланні проблемою. Вона 
характеризується довготривалою відсутністю ре-
сурсів, що не компенсуються попередніми заоща-
дженнями, і відмовою від придбання дорогих то-
варів та послуг. Саме тому бідність пов'язують з 
регресом в суспільному розвитку, чим обумовлю-
ється необхідність розгляду бідності як гострої со-
ціальної проблеми.

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є вивчення показників абсолютної та від-
носної бідності, які характеризують економічний 
стан суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рі-
вень життя в країні характеризується такими ма-
кроекономічними показниками як абсолютна та 
відносна бідність. Бідність є регресивним процесом 
у суспільстві, тому потрібно проводити ряд соці-
альних реформ для її подолання. Серед вчених, які 
займалися даним питанням: Кузьміна Н., А. Сміт, 
Д. Рікардо, Т. Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон,  
Е. Реклю, Карл Маркс, Ч. Буті С. Раунтрі. 

Під абсолютною бідністю розуміється такий 
стан, коли індивід не завжди здатний задовольня-
ти навіть мінімальні фізіологічні потреби, що за-
безпечують йому біологічне виживання. Критерієм 
абсолютної бідності виступає поріг бідності (про-
житковий мінімум, рівень малозабезпеченості, бю-
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джет прожиткового мінімуму тощо). Виділяють три 
ступені абсолютної бідності: 1) злидні – становище 
людей, які не мають фізіологічного мінімуму за-
собів та життя; 2) нужду, коли бракує коштів на 
найпростіші фізіологічні потреби та не вистачає на 
елементарні соціальні потреби; 3) незабезпеченість 
або помірну бідність, коли забезпечений поріг бід-
ності, але немає достатку. Абсолютна бідність ви-
значається шляхом порівняння загального доходу 
індивідуума чи сім'ї із загальною вартістю деяко-
го кошика товарів та послуг, що складають базові 
потреби у суспільстві. Люди чиї доходи менші від 
базових потреб перелічених у кошику живуть у аб-
солютній бідності [1].

Відносна бідність притаманна будь-якому сус-
пільству. Вона визначається за майновим розшару-
ванням населення (наприклад, бідними вважають 
від 10% до 30% населення з найнижчими доходами) 
[2]. Найбільшу увагу її вивченню приділяють у роз-
винутих країнах.

За глибиною бідність може набувати таких 
форм, як малозабезпеченість, зубожіння (якщо 
харчове споживання не забезпечує 80% мінімаль-
ного раціону або якщо втрати на харчування пе-
ревищують 80% доходів), люмпен і пауперизм. 
Дві останні форми є крайнім виявом зубожіння, 
коли люди відчужені від усіх офіційних форм до-
ходів у суспільстві. Відповідно до своєї тривалості 
бідність може бути тимчасовою (короткочасною), 
застійною (довгостроковою) та хронічною (пере-
дається з покоління до покоління). За глибиною 
бідність може набувати таких форм, як малоза-
безпеченість, зубожіння (якщо харчове спожи-
вання не забезпечує 80% мінімального раціону 
або якщо втрати на харчування перевищують 
80% доходів), люмпеном і пауперизм. Дві останні 
форми є крайнім виявом зубожіння, коли люди 
відчужені від усіх офіційних форм доходів у сус-
пільстві. Методи визначення бідності різноманіт-
ні. До них належать:

абсолютні:
– метод використання мінімального споживчого 

бюджету (прожиткового мінімуму);
– калорійність харчування (менш як 2100 ккал 

за добу – бідність; менш як 1680 ккал за добу – зу-
божіння);

структурні:
– за питомою вагою витрат на харчування у су-

купних доходах (витратах) домогосподарства (більш 
як 60% – бідність, більш як 80% – зубожіння);

– за питомою вагою найнеобхідніших витрат у 
сукупних доходах (витратах) домогосподарства;

відносні:
– за фіксованою часткою середньодушового / 

еквівалентного доходу в країні;
– за фіксованою часткою середньодушових / ек-

вівалентних витрат в країні;
суб'єктивні:
– за самооцінкою;
ресурсні:
– виходячи з реальних бюджетних можливостей 

надання допомоги.
Існують різні погляди на причини бідності:
– бідність – результат нерівних соціально-еко-

номічних умов. Соціально-економічні умови бідних 
визначаються поганим харчуванням, несприятли-
вим оточенням, низьким рівнем викладання в шко-
лах, які відвідують діти бідних, дискримінацією за 
працевлаштуванням та іншими чинниками.;

– бідність – наслідок поганого пристосування ін-
дивідів до умов соціального життя, тобто поведінки, 

яка залежить від самої людини і яку вона сама ж 
може змінити [3]. 

Згідно з оцінками Світового банку, понад 1,4 мі-
льярда людей – близько чверті населення країн, що 
розвиваються – живуть нижче прийнятої на між-
народному рівні межі бідності, визначеної ще в 2013 
році на рівні 1,25 дол. США/день на людину. Цей 
показник використовується замість раніше вста-
новленої межі бідності – «долар в день».

За період з 1981 по 2013 роки частка населен-
ня в країнах, що розвиваються, котра живе ниж-
че межі бідності в 1,25 дол. США/день, скоро-
тилася вдвічі, з 52 до 26 відсотків. Це відповідає 
знижувальнiй тенденції в один процентний пункт 
на рік, в результаті чого чисельність бідних змен-
шилася за період з 1981 по 2013 роки на 500 млн. 
осіб (з 1,9 млрд. до 1,4 млрд. чоловік). Межа біднос-
ті, встановлена на рівні 1,25 дол. США на людину 
в день, служить показником бідності для найбідні-
ших країн світу. Норма в 2 дол. США на людину в 
день служить середньою межею бідності для всіх 
країн, що розвиваються, i є більш прийнятною для 
країн з середнім рівнем доходу і таких регіонів, 
як Латинська Америка і Східна Європа. Частка 
населення планети, що живе на менше ніж 2 дол 
США/день, знизилася з 70 відсотків у 1981 році 
до 48 відсотків у 2013 році. Однак число людей, 
котрі живуть менше ніж на 2 дол. США/день, за-
лишається незмінним і в період 1981-2013 років 
(2,5 млрд. осіб).

В аналізі бідності велике значення має питання 
про харчування в цілому, що важливе для кожної 
сім'ї та окремої людини.

В Україні частка населення, чиє споживання є 
нижчим рівня фактичного прожиткового мінімуму, 
становить 23,5 %. На думку директора Інституту 
демографії і соціальних досліджень Елли Лібанової 
за період з 2000 по 2008 рр., рівень бідності за цим 
критерієм стрімко зменшувався (див. табл. 1): якщо 
у 2000 році частка бідного населення за абсолютним 
виміром становила 71,2 %, то у 2008 лише 19,9 %. 
У 2009 році цей показник помітно зріс і становив 
24,8 %, а у 2010 році рівень бідності за цим критері-
єм трохи зменшився [4].

Для подолання бiдностi, передусім, необхідно за-
провадити дієву систему соціального страхування, 
яка запобігатиме втраті доходу внаслідок безро-
біття, захворювання чи старості. В цьому контек-
сті першочерговим завданням є проведення повно-
масштабної пенсійної реформи, оскільки тільки 
таким шляхом можна докорінно поліпшити стано-
вище сьогоднішніх пенсіонерів при стимулюванні 
економічної активності населення працездатного 
віку. Необхідно запровадити – спочатку добровіль-
ну, а через кілька років і обов'язкову – накопи-
чувальну систему пенсійного забезпечення. Це має 
стимулювати населення реєструвати свої доходи і 
сплачувати внески до пенсійних фондів, а також 
забезпечувати необхідний зв'язок між характером 
трудової діяльності (тривалістю стажу і сумою вне-
сків до пенсійних фондів) та матеріальним забез-
печенням на старість.

Необхідна також реформа системи соціальної 
підтримки вразливих верств населення. За умов іс-
нування розгалуженої системи підтримки доходів 
населення (різних критеріїв надання різних видів 
допомоги і різних порогів доходу сім'ї) важливо за-
безпечити спрямованість допомоги саме для бідних 
верств суспільства. Перші кроки на цьому шляху 
вже зроблено, зокрема щодо забезпечення системи 
допомоги сім’ям з дітьми [5, 8-11].
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Значною мірою запобігти розпорошенню коштів 
може так званий механізм самоідентифікації або 
самоадресності. Його ідея зводиться до формування 
таких видів допомоги, які мають отримувати тільки 
дійсно бідні верстви населення. Прикладом, при-
йнятним для працездатних верств суспільства, мо-
жуть бути програми громадських робіт з оплатою 
не вище порогу бідності.

Адресність потребує передусім точної ідентифі-
кації бідних, яка в принципі може досягатись кіль-
кома способами. Базою ідентифікації є оцінка рівня 
доходів (споживання) сімей (домогосподарств). Без-
умовною перевагою такого підходу є максимально 
точна спрямованість допомоги. Але є і ціла низка 
проблем, пов'язаних насамперед з невідповідністю 
реального рівня життя доходам, що декларуються.

Водночас слід приділяти більше уваги підтримці 
осіб з обмеженими фізичними можливостями, яким 
необхідно створити максимально сприятливі умови 
для адаптації до суспільного життя, професійної ре-
абілітації, зайнятості, уникнення соціальної ізоляції.

Окремою проблемою є регіональна бідність. Її 
розв’язання може бути досягнуто лише в резуль-
таті виваженої регіональної політики. І це важливе 
завдання як для науки, так і для практики. Альтер-
нативним є підхід, заснований на так званих індика-
торах ризику бідності, тобто на залежності від на-

явності в сім'ї (домогосподарстві) однієї або кількох 
ознак, що тісно корелюють з бідністю. Прикладом 
може бути наявність не менше п’яти дітей, відсут-
ність у родині осіб, молодших 75 років, тощо. Пере-
ваги такого підходу обумовлені спрощенням проце-
дури надання допомоги і відповідним скороченням 
адміністративних витрат. Недоліки пов’язані з тим, 
що всі індикатори ризиків бідності є непрямими. 
Через це під час застосування такого підходу мож-
ливі помилки у забезпеченні адресності: неповнота 
охоплення бідних або надання допомоги небідним.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, подолання бідності – завдання не одного 
дня. Необхідно координувати різнопланові зусил-
ля, визначати пріоритети на коротко-, середньо- і 
довгострокову перспективу. Ідеальна мета боротьби 
з абсолютною бідністю – її абсолютне подолання: 
у здоровому суспільстві, і тим більше в соціальній 
державі не повинно бути людей, що не мають про-
житкового мінімуму. Завдання боротьби з відносною 
бідністю – не повне усунення нерівності, але його, 
оптимізація, приведення до рівня, що не виходить 
за прийнятні в даному суспільстві межі і разом з 
тим не підриває стимули соціально-економічної ак-
тивності. (Межі ці, у свою чергу, залежать від стану 
суспільства, його соціально-культурних традицій і 
самі часто піддаються регулюванню).

Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування населенням України

2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р 2010 р 2011 р 2012 р
М’ясо та м’ясопродукти (кг) 32,8 39,1 50,6 49,7 52,0 51,2 54,4
Молоко та молочні продукти (кг) 199, 225,6 213,8 212,4 206,4 204,9 214,9
Яйця (шт.) 166 238 260 272 290 310 307
Хлібні продукти (кг) 124,9 123,5 115,4 111,7 111,3 110,4 109,4
Картопля (кг) 135,4 135,6 131,8 133,0 128,9 139,3 140,2
Овочі та баштанні продовольчі куль-
тури (кг) 101,7 120,2 129,2 137,1 143,5 162,8 163,4

Плоди, ягоди та виноград (без пере-
робки на вино) (кг) 29,3 37,1 43,5 45,6 48,0 52,6 53,3

Риба та рибні продукти (кг) 8,4 14,4 17,5 15,1 14,5 13,4 13,6
Цукор (кг) 36,8 38,1 40,9 37,9 37,1 38,5 37,6
Олія (кг) 9,4 13,5 15,0 15,4 14,8 13,7 13,0
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Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими та 

(або) практичними завданнями. Криза впливає на 
основні макроекономічні показники країни, але в 
кожній окремій державі ступінь та способи впливу 
проявляються по своєму, в залежності від політики 
об’єкта дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, 
в яких покладені основи рішення даної пробле-
ми, та на які спирається автор, виділення розді-
лів питання, що не були вирішені раніше, котрим 
присвячується дана стаття. Проблеми поглиблен-
ня рівня безробіття та його тенденції постійно ви-
вчаються, зважаючи на те, що економіка постійно 
розвивається. Серед українських вчених, що вивча-
ли дане питання, потрібно зазначити таких, як: В. 
Федоренко,І. Петрова, П. Нікіфоров, А. Вольська, А. 
Казановський,О. Рузавіна, В. Костиков,О. Котляр, І. 
Маслова та інші. Серед світових світил економіки 
проблемою безробіття займалися А. Сміт, А. Мар-
шал, причини виникнення безробіття досліджували 
Дж. М. Кейнс, К. Маркс та А. Оукен. Позитивним 
для рішення проблеми безробіття та дослідження її 
є те, що все більше молодих вчених та студентів за-
лучаються до пошуку рішень. У своїх публікаціях 
свіжі розуми вивчають нові способи подолання без-
робіття, спираючись на праці відомих вчених. 

Цілі статті. Дослідити зв’язок кризи 2008 року 
та таких категорій, як заробітна плата, середній 
прожитковий мінімум та безробіття, оцінити ефек-
тивність ведення політики держави в цьому на-
прямку, та розробити заходи зниження безробіття 
в країні.

Виклад основного матеріалу дослідження з но-
вим обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Україна достатньо молода держава, тому осо-

бливих збитків їй нанесла криза 2008 р. Питання 
дестабілізації економіки України залишається ак-
туальним, особливо гостро це відчувається тепер, 
у часи фінансової кризи, викликаної політичними 
суперечностями. Та за масштабами збитків ниніш-
ня криза поки ще не наздогнала глобальну кризу 
2008 року. Одним з найвірніших показників оцінки 
глибини ситуації слугує рівень безробіття та про-
житковий рівень. Саме ці категорії є індикаторами 
стану економіки тієї чи іншої країни, їх поліпшення 
означає економічний ріст. 

Безробіття – тема, що хвилює більшість країн 
світу, Україна не є виключенням. Дане питання за-
лишається актуальним постійно, оскільки данні по-
стійно оновлюються та змінюються умови існуван-
ня, а отже проблемаподолання безробіття потребує 
постійного моніторингу ситуації та пошуку все но-
вих методів розв’язання ситуації. Краще розуміння 
механізму впливу кризи на такі категорії як без-
робіття, середня заробітна плата та рівень прожит-
кового мінімуму допоможуть зробити висновки, що 
стануть основою для подальшої боротьби з еконо-
мічною кризою.

Економічна криза, що активно почала роз-
виватися в Україні, відвересня 2008 року, здо-
бувалачималуглибину. Підсумки січня 2009 року 
підтвердили низхідну динаміку більшості ма-
кроекономічних показників. При цьому криза, 
в той період, набувала дедалі більших розмірів, 
зачіпаючифіскальну,грошово-кредитну, соціальну 
сфери, активно погіршуючиочікування тасоціальне 
самопочуття суб’єктів ринку та звичайних громадян.

Основою економічної дестабілізації в Україні 
стали довгострокові системні суперечності:

- Довелося покривати надлишок внутрішнього 
попиту при допомозі збільшення імпорту, через це 
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погіршилося сальдо зовнішньої торгівлі та ризики 
валютної дестабілізації, це сталося через надмірну 
частку споживання та малі обсяги нагромадження 
через нерозвиненість ринку.

- Вузькість основних механізмів рефінансування 
банківської системи та нерозвиненість фінансової сис-
теми, стали причиною активного виходу комерційних 
банків на зовнішні ринки запозичень, що характерно 
– використання споживчих кредитів було зосередже-
не в першу чергу на придбанні товарів в іпотечному 
сегменті ринку та з імпортного асортименту.

- Несприятливий клімат для довгострокових 
інвестицій, що стало причиною переваги інвести-
ційних секторів, де існувала велика ліквідність та 
найшвидший обіг коштів, при цьому відбувалося ви-
передження темпів інвестування в інші сектори, що 
здійснювали перерозподіл сукупного продукту, над 
виробничими інвестиціями, а це посилювало ризики 
інфляції та нестабільності фінансової системи.

- Сформувалася висока залежність фінансового 
становища та економічної динаміки від кон’юнктури 
зовнішніх ринків через те, що експортна спеціалі-
зація України сконцентрована на великій кількості 
товарних груп при зростанні відкритості економіки;

Фінансово-економічна криза в Україні призвела 
до згортання інвестиційної діяльності та звуження 
всіх джерел фінансування будівництва. Наслідком 
стало зменшення обсягів промислового, сільсько-
господарського, спеціального, лінійного і житлово-
цивільного будівництва у всіх без винятку регіонах 
України та зменшення зайнятості у будівельному 
секторі. Крім того, на динаміку будівельної галузі 
зберігають негативний вплив чинники минулих пе-
ріодів: зниження обсягу капітальних видатків бю-
джету, ускладнений доступ населення до строкових 
фінансових ресурсів, низький рівень доходів насе-
лення, дефіцит обігових коштів підприємств, очіку-
вання подальшого зниження цін на нерухомість [1].

Криза в країні дестабілізувала основні макро-
показники. Відтак, у період з 2008 по 2009 рік, де-
фіцит бюджету склав 35517.2 млн. грн., що складало 
-3,89 обсягу ВВП. У 2010 році дефіцит бюджету став 
найбільшим за останні п’ять років та склав 64265,5 
млн. грн. (-5,94% ВВП). Але вже в 2011 році дефіцит 
різко скоротився до 23557,6 млн. грн., у наступні два 
роки, різниця між доходами та видатками бюджету 
України знову суттєво збільшилася (рис. 1). 

Показники безробіття, як і варто було очікува-
ти, теж похитнулися. У 2008 році рівень безробіття 
тримався на 6,9%, ближче до 2009 р. цей показник 
різко зріс до 9,6% при тому, що загальна кількість 
населення знизилися з 46143,7 до 45962,9 тис. чо-
ловік, а економічно активне населення скоротилося 
на 354 тисячі осіб. У наступні роки, завдяки про-
веденню політики по скороченню безробіття, даний 
показник знизився до 7,7% у 2013 році (Рис.2).
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Рис. 1. Динаміка зміни дефіциту бюджету України 
за 2008-2013 рр. [2]
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Рис. 2. Динаміка рівня безробіття 
в Україні 2008-2013 рр. [3]

Розглянемо вплив глобальної кризи на рівень 
заробітної плати та прожитковий мінімум в кра-
їні. Не дивлячись на тимчасове збільшення дефі-
циту бюджету вкінці 2008 року – на початку 2009 
р., середня заробітна плата не тільки не змен-
шувалася, а продовжувала стабільно зростати,в 
середньому на 7,47 %. Якщо розглядати період з 
2008 року до 2013 р., то коливання у зростанні 
рівня заробітної плати зовсім незначні, на відміну 
від багатьох інших показників, даний індикатор 
не виказує наявності кризи у заданий період часу 
(Рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка рівня заробітної плати 
2008–2013 рр. [4]

Тепер розглянемо як змінювався прожитковий 
мінімум протягом періоду, що розглядається. На по-
чатку 2008 року заробітна плата була меншою від 
прожиткового мінімуму для робото здатних на 118 
гривень, загальний показник відрізнявся на 77 грн. 
В останні роки різниця між прожитковим мінімум 
та мінімальною заробітною платою постійно скоро-
чувалася, але зменшення темпу скорочення роз-
риву відбулося протягом 2008 року – 01.01.2008 не 
вистачало 77 гривень, 01.04.2008 цей показник зріс 
до 80 грн., а 01.07.2008 – становив 82 грн. після цьо-
го, мінімальна заробітна плата почала наздоганя-
ти прожитковий мінімум, а починаючи з 01.04.2009 
взагалі його перевищила (рис. 4).Ситуація, здавало-
ся б повністю підконтрольна, але за час розвитку 
кризи почав зростати рівень інфляції, тому стабіль-
ний ріст показників середньої заробітної плати та 
прожиткового мінімуму не забезпечував покращен-
ня рівня життя населення. 

Після перших проявів світової кризи, в Украї-
ні негайно був розроблений ряд заходів, що були 
спрямовані на стабілізацію економіки та виведення 
її з кризи. До програми входили такі пункти:

1. Щодо стабілізації фінансової системи.
2. Щодо валютно-курсової стабілізації.
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3. Щодо сприяння пожвавленню економічної ак-
тивності та запобігання економічному спаду.

4. Щодо відновлення керованості національної 
економіки.

4.1. Збереження зайнятості та вітчизняного ка-
дрового потенціалу.

4.2. Збереження рівня та якості життя населен-
ня.

Заходи по збереженню занятості та вітчизняно-
го кадрового потенціалу включали в себе багато по-
ложень, серед основних можна виділити такі: 

- розробка Державної програми попередження 
масового звільнення працівників підприємств;

- вдосконалення інструментарію заохочення на-
селення України до самозайнятості, запровадження 
комплексу стимулів створення нових робочих місць 
в приватному секторі економіки шляхом зменшен-
ня загального оподаткування фонду заробітної пла-
ти до 20-25 %, розширення повноважень місцевих 
органів влади у заохоченні підприємств до створен-
ня нових робочих місць;

- впровадження системи заходів щодо утворен-
ня на підприємствах цільових фондів зайнятості 
для фінансування процесів вивільнення, перероз-
поділу та перекваліфікації кадрів;

- сприяння безробітним громадянам та членам їх 
родин щодо переселення до трудодефіцитних регіо-
нів, зокрема сільської місцевості, із встановленням 
фінансової допомоги родинам, що переїжджають;

- впровадження розвитку вахтових методів 
тимчасового працевлаштування (в тому числі – за 
кордоном, на основі укладення відповідних міждер-
жавних угод) [5].

Висновки, зроблені в результаті дослідження, 
та перспективи майбутніх досліджень в даному 
напрямку. Отже, провівши дослідження, ми вия-
вили прямий зв’язок між кризовими явищами 2008 
року та такими економічними показниками, як се-
редня заробітна плата, прожитковий мінімум та 
рівень безробіття. Найбільше криза зачепила саме 
безробіття, рівень середньої заробітної плати не 
сильно змінювався завдяки проведенню ефектив-
ної державної політики по підтриманню працівни-
ків, але не відбувалося підвищення якості життя 
населення через інфляцію, що поглинала ріст за-
робітної плати. Рівень безробіття також вдалося 
повернути в норму завдяки негайним антикризо-
вим заходам. Окрім того, політика уряду дозво-
лила зберегти рівень заробітної плати не нижче, 
ніж прожитковий мінімум, а в 2009, навпаки, на-
віть перевищити цей показник. Криза 2008 року 
зачепила багато аспектів в економіці України, але 
більшість моментів вдалося врівноважити завдяки 
антикризовій політиці. На даний момент заходи, 
вжиті для покращення показника рівня безробіття 
залишаються досить ефективними. Основні макро-
показники, розглянуті вище, продовжують пока-
зувати позитивну динаміку та стале зростання. 
Стабільність існує як на ринці праці, так і в по-
казниках середньої заробітної плати. 

Рис. 4. Динаміка мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму в Україні 

за 2008-2013 рр. [4]
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Ефективне функціонування національної економіки неможливе без участі країни у міжнародному трансфері 
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все більш актуальним, в тому числі і для України, яка володіє значним науково-технічним потенціалом. У статті роз-
глянуто основні проблеми участі України в процесі трансферу технологій. Обґрунтовується необхідність такої участі, 
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Постановка проблеми. У сучасному світі рі-
вень економічного розвитку країни визнача-

ється не стільки природними ресурсами чи обсяга-
ми виробництва, скільки здатністю до генерування 
та впровадження нових ідей. Розвиток країни не-
можливий без всебічного та постійного використан-
ня нововведень, постійного перетворення наукових 
знань у технології та науково-технічні розробки 
для виробництва. Проблеми, які постали перед 
Україною в галузі трансферу технологій потребу-
ють негайного вирішення для ефективного розви-
тку інноваційної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми міжнародного трансферу технологій є пред-
метом досліджень багатьох іноземних та вітчизня-
них фахівців, зокрема Семиноженка В.П., Васильєва 
О.А., Пахомова Ю.М., Поручика А.М. та ін., проте 
шляхи подолання наявних в цій галузі проблем за-
лишаються недостатньо розробленими з наукової 
та практичної точки зору.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в з’ясуванні основних проблем та перешкод 
України на шляху її участі у процесі трансферу 
технологій та пошуку ефективних шляхів їх подо-
лання.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часному світі рівень економічного розвитку країни 
визначається не стільки природними ресурсами чи 
обсягами виробництва, скільки здатністю суб’єктів 
господарювання до генерування та впровадження 

нових ідей. Розвиток країни неможливий без все-
бічного та постійного використання нововведень, 
постійного перетворення наукових знань у техно-
логії та науково-технічні розробки для виробни-
цтва. За прогнозами фахівців, річний обсяг ринку 
високотехнологічної продукції та послуг зросте за 
найближчі 20 років у 5 разів, а обсяг ринку палив-
но-енергетичних ресурсів усього лише у 2 рази [1]. 

В Україні експорт формується переважно за 
рахунок сировинних галузей. Частка України на 
ринку високотехнологічної продукції становить 
приблизно 0,1%. Наукоємність промислового ви-
робництва в Україні зараз не перевищує 1%, що 
значно менше за світовий рівень [6], [9]. На даний 
час частка високотехнологічної складової у товар-
ному експорті України знижується, тоді як частка 
низько- та середньотехнологічної зростає. Європа 
експортує до нас переважно високотехнологічну 
продукцію (механізми, електричні машини, устат-
кування і транспортні засоби), у той час як україн-
ський експорт до ЄС – це переважно продукти пер-
винної обробки, сировина, матеріали. Найбільшими 
статтями експорту України залишаються метал, 
хімія, мінеральна сировина [6]. 

Таким чином, не створивши сприятливих умов 
для розвитку високотехнологічного виробництва та не 
визначивши його пріоритетним напрямом розвитку 
економіки, Україна буде втрачати не лише доходи, а 
й основний рушій інноваційного розвитку країни.

Головна системна проблема участі України в 
процесі трансферу технологій полягає в тому, що 
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вітчизняна економіка та система підприємництва 
залишаються вкрай неприйнятними до сучасних 
наукових досягнень та інновацій. Обмежене засто-
сування на підприємствах передових світових та 
вітчизняних технічних досягнень призводить до 
звуження можливостей оновлення основних засо-
бів через несумісність новітнього обладнання із за-
старілими технічними рішеннями, якими переважно 
користуються вітчизняні промислові підприємства, і 
в результаті, до послаблення конкурентних позицій 
української продукції на зовнішніх ринках [3, 155]. 

Спостерігається недостатня компетентність 
суб’єктів інноваційної діяльності. Керівники про-
мислових підприємств не усвідомлюють визна-
чальної ролі інтелектуальної власності в розвитку 
виробництва. Впровадження новітніх технологій – 
єдиний шлях виведення підприємств на нові рівні 
технологічного та економічного розвитку і підви-
щення їх конкурентоспроможності. 

Водночас, науковці здебільшого не спроможні 
комерціалізувати результати своїх досліджень че-
рез незнання механізму комерціалізації. Українські 
ліцензіати та ліцензіари необізнані з умовами функ-
ціонування міжнародного ринку ліцензій та патен-
тів зокрема, і інтелектуальної власності загалом. 
Для українських учасників даного ринку характер-
ним є формальний та суб’єктивний характер ви-
бору ліцензій, недостатня вивченість кон’юнктури 
цього ринку [5, 42]. Саме тому необхідно підвищува-
ти рівень освіченості українських винахідників. Це 
повинно включати методику оцінки вартості прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, ознайомлення 
з діяльністю відповідних державних установ.

За останні 20 років чисельність винахідників в 
Україні зменшилася в 4 рази [9]. Винахідники, на-
уковці не бачать мотивації для подальших розробок 
та їх реалізації всередині країни. Така тенденція 
небезпечна тим, що у наступні 10–15 років україн-
ська економіка взагалі може втратити конкурентні 
позиції на світових ринках. Винахідницька актив-
ність може бути плідною лише за умов сприятли-
вої соціально-економічної ситуації, гарантування 
визнання та винагороди творчої праці, підвищення 
престижу наукової діяльності. Для цього необхідно 
на державному рівні розробити стимули для роз-
витку вітчизняного винахідництва. Такі стимули 
повинні бути підкріплені дієвою системою захисту 
прав інтелектуальної власності та налагодженою 
системою сприяння комерціалізації науково-тех-
нічних розробок [7, 163].

Недостатнім є фінансування НДДКР в Україні. За 
даними рейтингу країн за рівнем витрат на НДДКР, 
що випускається Інститутом статистики ЮНЕСКО, 
Україна посідала в 2012 році 36 місце серед 91 краї-
ни. Країна витрачає 0,86% ВВП на НДДКР, в той час 
як лідер рейтингу Ізраїль – 4,4% [11]. 

За даними звіту Всесвітнього економічного фо-
руму 2012 року, катастрофічною в Україні є ситуа-
ція з державними закупівлями новітніх технологій 
та продукції. Держава абсолютно не підтримує но-
вітні розробки вітчизняних вчених, чим і поясню-
ється інноваційна відсталість української економіки 
та відсутність стимулів для підприємств інновацій-
но розвиватися [1]. 

Існують незадовільні тенденції розвитку на-
уково-технічного потенціалу промислового сектору 
України. Це обумовлюється низьким рівнем ак-
тивності підприємств щодо створення передових 
виробничих технологій, що свідчить про низький 
рівень задоволення виробничих потреб промисло-
вих підприємств у технологіях та технологічних 
процесах [10]. Нестача якісних вітчизняних науко-

во-технічних ресурсів частково компенсується при-
дбанням іноземних технологій для їх подальшого 
впровадження у промисловій діяльності. В Україні 
в останні роки дещо активізувалася робота з прода-
жу інновацій. Щоправда, українські підприємства 
часто продають ліцензії на результати науково-
технічних розробок, які ще не впроваджувалися, а 
купують за кордоном технології, створені вже 10–
15 років тому. Таким чином, вони продовжують їх 
життєвий цикл [3, 152]. 

Динаміка та якісні характеристики закордонно-
го патентування відтворюють інноваційний розви-
ток країни і визначають передумови міжнародного 
трансферу технологій. Крім того, збільшення част-
ки країни у закордонному патентуванні свідчить 
про те, що її суб’єкти стають конкурентоспромож-
ними на зовнішніх патентно-ліцензійних ринках. 

За даними Всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності, в 2012 році в Україні було видано 
3405 патентів, а за кордоном – 290. Хоча частка 
патентів, виданих за кордоном, в 2012 році збільши-
лася з 6,2% до 8,5%, вона все одно є меншою за по-
казники 2009-2010 років [2]. Як зазначають вітчиз-
няні вчені, обмеженість присутності вітчизняних 
суб’єктів на світовому ринку патентів, ліцензій та 
високотехнологічної продукції залежить не лише 
від стратегічних та тактичних напрямів їх завою-
вання, а й від засад зовнішньої та внутрішньої, а 
також науково-технічної політики країни.

Незадовільним можна вважати галузевий роз-
поділ охоронних документів, отриманих як в Укра-
їні, так і за кордоном. Незначною є частка патен-
тування в сферах, що є основними для української 
економіки. Практично відсутнє патентування у га-
лузях високих технологій. 

Важливим кроком у посиленні конкурентоспро-
можності вітчизняних виробників на ринках євро-
пейських країн є нарощування як кількісних пара-
метрів патентування, так і їх якісного наповнення. 
Цьому може сприяти розробка заходів фінансового 
забезпечення проведення патентування перспек-
тивних науково-технічних розробок за кордоном, 
здійснюючи відбір найбільш перспективних проек-
тів на конкурсних засадах . 

Страхові компанії, інвестиційні фонди в укра-
їнських реаліях не ризикують вкладати кошти в 
інновації. Тому держава має впливати на фінансо-
вий сектор, щоб активізувати діяльність винахідни-
ків, підприємств, а також банків, інших фінансових 
установ та організацій, які зможуть інвестувати 
перших. 

Сприяння більшому залученню України до про-
цесів міжнародного співробітництва у науково-тех-
нічній сфері здатне сприяння на усіх рівнях про-
веденню спільних розробок між вітчизняними та 
іноземними суб’єктами господарювання. Особливо 
результативною така науково-технічна кооперація 
може бути у транскордонних регіонах. Це може за-
безпечити Україні доступ до європейського науко-
во-дослідницького простору [10, 224]. Масштабно 
залучити прогресивні іноземні ноу-хау можна за 
допомогою створення спільних підприємств на те-
риторії України. Однак, через нестійкий інвести-
ційний клімат, корупцію та загальну дезорганізацію 
економіки, сфери науки, техніки та технології не 
вважаються іноземними та вітчизняними підприєм-
цями перспективними [3,155].

Дуже важливим та ефективних шляхом усунен-
ня перешкод участі України в процесі міжнародно-
го трансферу технологій може стати вивчення та 
адаптація досвіду інших країн, які подолали анало-
гічні проблеми. Надзвичайно важливим є узагаль-
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нення досвіду країн Європейського Союзу щодо 
створення єдиного інноваційного простору. 

Без дотримання системи захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, грамотного проведення 
процедури патентування, укладання на їх основі 
ліцензійних угод, неможливо забезпечити розви-
ток високотехнологічного виробництва. Тому, перш 
за все, необхідно вдосконалити вітчизняне законо-
давство щодо охорони інтелектуальної власності. 
Оскільки спостерігається збільшення кількості ви-
падків крадіжок об’єктів інтелектуальної власності, 
та наявність значної кількості колізійних та спірних 
аспектів у сфері інтелектуальної власності, саме ці 
питання потребують найбільш ретельного розгляду 
та вдосконалення [3, 154].

Покращенню стану інноваційного розвитку 
української економіки сприятиме розробка та ре-
алізація організаційно-економічних заходів щодо 
просування вітчизняних технологій на світовий 
ринок, стимулювання експорту наукомісткої про-
дукції, знаходження зарубіжних партнерів для ві-
тчизняних підприємств з метою укладання зовніш-
ньоекономічних контрактів та ліцензійних угод на 
високотехнологічну продукцію [8]. 

Для модернізації української економіки, залу-
чення інновацій необхідні зусилля держави щодо 
подолання дисбалансу між науковим потенціалом 
та можливостями вітчизняного виробництва. Зна-
чною проблемою наукової сфери України є сис-
темне протиріччя між наявністю досить потужного 
наукового комплексу, здатного продукувати ре-
зультати високого світового рівня, та браком адек-
ватного попиту на існуючі й потенційні результати 
досліджень українських науковців з боку націо-
нальної економіки [10, 99].

Окрім вищезазначеного, ефективним шляхом 
може бути активізація наукової діяльності науко-

вих установ чи вищих навчальних закладів, а та-
кож пропагування ціннісного значення науки, її 
ролі в розвитку суспільства та особистості, забез-
печенні високої якості життя. 

Таким чином, незважаючи на значний науково-
технічний потенціал, Україна не залучена повною 
мірою до процесу міжнародного трансферу техно-
логій. Її участь у обміні результатами науково-тех-
нічної діяльності характеризується рядом проблем, 
які потребують негайного вирішення за допомогою 
цілого комплексу заходів.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. При-
чинами незначної участі України у процесі транс-
феру технологій є необґрунтованість державної 
політики у даній сфері, недостатній рівень міжна-
родного науково-технічного співробітництва країни, 
відсутність мотивації винахідництва, що загалом 
не дає можливості заявити про свої досягнення на 
міжнародному технологічному ринку. Проблемами 
України виступають незадовільна структура екс-
порту, зменшення кількості дослідників, недостатнє 
фінансування НДДКР, незадовільний розподіл па-
тентів за галузями економіки та в географічному 
розрізі, необізнаність науковців з умовами функці-
онування світового ринку інтелектуальної власності 
тощо. Основними шляхами подолання зазначених 
проблем є державна політика сприяння експорту 
високотехнологічної продукції, сприяння розвитку 
винахідництва в Україні. Необхідно розробляти 
стимули для українських розробників. Важливим 
є співпраця з іноземними партнерами, залучення 
їхнього досвіду. Необхідно реформувати економі-
ку загалом задля створення сприятливих умов для 
розвитку наукомістких галузей промисловості та 
покращення інвестиційного клімату для залучення 
іноземних інвесторів.
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Постановка проблеми. Протягом останніх ро-
ків, в умовах наростання світової фінансової 

кризи, з'явилася необхідність у значних економіч-
них перетвореннях. Особливо це стосується банків-
ської сфери, яка є одним з елементів економічного 
регулювання. Нестабільність фінансових ринків, 
загострення конкурентної боротьби між банками, 
зростання ступеня ризиків банківських операцій та 
виникнення недовіри до банківської системи спо-
нукають банки впроваджувати у практику сучасні 
методи та інструменти менеджменту, оскільки для 
здійснення ефективного управління їхньою діяль-
ністю повинна існувати саморегулююча система, 
яка б забезпечувала зворотний зв’язок у системі 

управління. Такою системою є нова концепція стра-
тегічного менеджменту банківських установ, який 
спрямований на формування бажаного економічного 
стану банку, досяжного в довгостроковій перспек-
тиві, шляхом істотної зміни якісних характеристик 
його розвитку, тобто на реалізацію глобальної кон-
цепції життєдіяльності комерційного банку.

Відповідно, вона буде спрямована і на вирішення 
одного із основних завдань та напрямків розвитку 
нашої держави, а саме – забезпечення прогресую-
чого функціонування фінансового сектору та еко-
номіки в цілому. При цьому фундаментальним ін-
струментом, який повинен забезпечувати своєчасне 
вирішення банківських проблем, в тому числі й 
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кризових, відповідно, і виступатиме процес управ-
ління активами та пасивами банківських установ, 
для забезпечення ефективності якого необхідний 
досконалий інструментарій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У за-
рубіжній та вітчизняній практиці фінансового ме-
неджменту в банку проблематику пошуку ефек-
тивного інструментарію управління його активами 
і пасивами в сучасних умовах досліджували такі 
вчені як П. Роуз, Дж. Сінкі, Дж. Маршалл, Х. ван 
Грюнінг, О. Лаврушин, А. Кулаков, І. Ларіонова, М. 
Поморіна, Л. Примостка, І. Сало, Ж. Довгань та ін. 
У своїх працях вони давали відповідне трактуван-
ня процесу скоординованого управління активами 
і пасивами банку з позицій ризику і ліквідності та 
визначали відповідні методи та інструменти забез-
печення даного процесу. Однак одностайної точки 
зору щодо їх взаємодії та загального значення для 
комплексного управління активами і пасивами ще 
не вироблено, що й обумовлює актуальність даної 
тематики.

Невирішені раніше частини проблеми. З мето-
дологічної точки зору досить важливим є питання 
кількісного й якісного складу методів управління, 
оскільки саме за допомогою інструментарію досяга-
ється мета всього процесу. Але у науковців немає 
єдиної думки щодо співвідношення даних методів. 
Кожен дослідник виокремлює свій методичний під-
хід, який безпосередньо стосується управління тим 
чи іншим аспектом в загальній системі управління 
активами та пасивами банку. Окрім того, в працях 
науковців недостатньо уваги приділено сучасним 
системам управління саме в умовах фінансової 
кризи та нестабільності зовнішнього економічного 
середовища.

Постановка завдання. Метою даної статті є до-
слідження ключових аспектів проблематики визна-
чення та узагальнення методичного інструментарію 
управління активами і пасивами банківських уста-
нов та пошук ефективних шляхів його удоскона-
лення.

Викладення основного матеріалу. За сучасних 
умов функціонування банківської системи базове та 
ключове завдання фінансового менеджменту кож-
ного банку полягає в пошуку ефективних шляхів 
підвищення його конкурентоспроможності, вирі-
шення якого потребує впровадження відповідного 
побудованого механізму управління активами та 
пасивами банку, який в кінцевому підсумку при-
зведе до забезпечення стабільності, надійності та 
економічного розвитку як на рівні окремого бан-
ку, так і на рівні всієї банківської системи. Даний 
механізм управління активами та пасивами банків 
являє собою складний, розгалужений, фінансовий 
механізм і включає в себе управління фінансовими 
потоками банку та здійснюється через узгодження 
управлінських рішень й досягнення оптимальних 
пропорцій між видами та обсягами активних та па-
сивних операцій із метою оптимізації співвідношен-
ня між прибутковістю і рівнем банківських ризиків, 
які виникають в процесі [6].

До найважливіших складових такого механіз-
му комплексного управління активами і пасивами 
належить: формування оптимальної структури ба-
лансу з метою отримання максимальної дохідності; 
контроль достатності власного капіталу; визначен-
ня політики у сфері управління ліквідністю, а та-
кож ризик-менеджмент, сучасна методологія якого 
використовує стандартизовану оцінку різних ри-
зиків для того, щоб оцінити загальну вартість ри-
зиків, під які підпадає банківська діяльність. Від-
повідно із запланованим рейтингом за допомогою 

комп’ютерної імітації виводяться необхідні вимоги 
до капіталу банку. Хоча, на думку європейських 
спеціалістів, застосування орієнтованих на ризик/ 
дохідність контрольних систем є кращим способом 
проведення аналізу ризиків.

Загалом дослідження різного роду наукових ро-
біт дає змогу виокремити дві групи методів управ-
ління активами і пасивами банку:

1. Базові методи управління певним ризиком – 
методи управління активами та пасивами, які ви-
користовують для управління конкретним ризиком 
(валютним, процентним, ризиком ліквідності тощо), 
що виникає в процесі діяльності банку та пов'язаний 
зі структурою активів та пасивів, її зміною.

2. Методи моделювання структури балансу – це 
методи, які передбачають побудову моделі опти-
мального банківського балансу, тобто такого спів-
відношення активів і пасивів, яке відповідало б ви-
значеним цілям та враховувало ризики. Ця група 
методів передбачає графічні, статистичні, еконо-
міко-математичні методи та ін., що спрямовані на 
репозиціювання структури балансу для зниження 
заданих параметрів ризиків [2, с. 34].

Використання зазначеної класифікації дасть 
змогу точніше сприймати зміст кожного окремого 
методу управління активами та пасивами залежно 
від його приналежності до групи, а також визначи-
ти предмет такого управління.

Окрім того, варто відзначити, що аналіз дослі-
джень науковців засвідчує, що практично всі вони 
одностайні стосовно трьох базових методів управлін-
ня активами та пасивами – методу ГЕПу, управлін-
ня дюрацією та хеджування валютного і процент-
ного ризиків. Але зараз спостерігається тенденція 
до розробки більш складних методик із орієнтацією 
на формування оптимальної структури банківського 
балансу, які можна об’єднати в групу із загальною 
назвою «імітаційне моделювання». Це свідчить про 
те, що в міжнародній практиці удосконалення ін-
струментарію управління активами та пасивами від-
бувається досить динамічно, а новітні методики та 
фінансові конструкції часто поєднують проведення 
як балансових, так і позабалансових операцій [3].

Тож для початку варто визначити та досліди-
ти основні методичні підходи до управління акти-
вами та пасивами банківських установ, правильне 
використання яких дає змогу досягти стратегічної 
мети їх діяльності. Так, одним із перших методів 
за умов, коли відсоткові ставки можуть змінювати-
ся щохвилини, а відсотковий ризик стає головним 
банківським ризиком, є метод управління строками 
розміщення активів та залучення зобов’язань бан-
ку, за допомогою якого банк фіксує спред і ней-
тралізує ризик зміни відсоткової ставки. При цьому 
припускається, що всі відсоткові ставки за актив-
ними і пасивними операціями змінюються з однако-
вою швидкістю та в одному напрямі. Це пов’язано з 
концепцією «паралельного зсуву» кривої дохідності.

Відповідно, необхідно розглянути вплив строків 
на показники прибутковості та відсотковий ризик 
банку, коли елімінується вплив такого параметра, 
як сума активів і зобов’язань у грошовому вира-
женні. Сутність прийому полягає у встановленні 
співвідношень між строками залучення та розмі-
щення однакових за обсягом коштів. 

Збалансований за строками підхід передбачає 
встановлення повної відповідності між термінами 
залучення та розміщення коштів. Такий прийом не 
максимізує, а стабілізує прибуток, мінімізуючи від-
сотковий ризик.

Незбалансований за строками підхід є альтер-
нативним прийомом управління, який надає потен-
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ційні можливості одержання підвищених прибутків 
за рахунок зміни відсоткових ставок на ринку. Його 
використання базується на прогнозі зміни швид-
кості, напряму та величини відсоткових ставок 
на ринку. Згідно з даним підходом до управління 
строки залучення коштів мають бути коротшими за 
строки їх розміщення, якщо прогноз свідчить про 
майбутнє зниження відсоткових ставок. І навпаки 
– строки виконання зобов’язань банку мають пере-
вищувати строки за активами, якщо прогнозується 
зростання ставок. На вибір того чи іншого підходу 
до управління строками впливає багато чинників, 
таких як обрана банком загальна стратегія управ-
ління, надійність прогнозу зміни ринкових ставок, 
можливості банку щодо залучення та розміщення 
коштів, схильність до ризику тощо [4], [5].

Загалом тактика структурного балансування ак-
тивів і пасивів може застосовуватись як щодо стро-
ків, так і щодо обсягів залучених та розміщених 
коштів. Узгодження строків вхідних і вихідних фі-
нансових потоків використовується менеджментом 
банків паралельно з іншими прийомами управління 
відсотковим ризиком, оскільки на практиці узгоди-
ти всі позиції за строками та сумами майже не-
можливо. Здебільшого цей підхід застосовується 
щодо найбільших за обсягами операцій. До переваг 
даного методу можна віднести простоту та доступ-
ність, особливо важливі для вітчизняних банків за 
браком інших можливостей, які надає розвинений 
фінансовий ринок. 

Недоліки полягають у недостатній гнучкості, не-
обхідності проведення реструктуризації балансу у 
зв’язку зі змінами ринкових ставок, браку достат-
нього простору для маневру, а також, відповідно, 
повному врахуванню потреб клієнтів, коли йдеть-
ся про укладення угод, що потребує деякого часу 
і може стати неприйнятним для щоденного управ-
ління відсотковим ризиком.

Тому для управління таким параметром, як об-
сяги активів і зобов’язань банку, використовуєть-
ся найбільш розповсюджений метод – метод гепу, 
оскільки саме він є основним у практиці викорис-
тання вітчизняних банків для управління тим же 
процентним ризиком в рамках стратегічного управ-
ління активами та пасивами банку [1, с. 170].

Показник гепу є певним індикатором чутливості 
балансу банківської установи до відсоткового ризи-
ку. Для визначення даного показника всі активи і 
пасиви банку поділяють на дві групи – чутливі до 
змін відсоткової ставки та нечутливі до таких змін. 
Очевидно, що такий поділ можна здійснити лише 
в межах конкретно визначеного часового інтерва-
лу. Адже якщо часовий інтервал не зафіксовано, то 
в довгостроковій перспективі всі активи чи паси-
ви банку буде колись переоцінено чи повернено до 
банку, а отже, їх слід визнати чутливими до зміни 
відсоткової ставки. Відповідно, показник гепу ви-
значається як різниця між величиною чутливих ак-
тивів та чутливих зобов’язань банку в кожному із 
зафіксованих інтервалів: 

GAP(t) = FA(t) – FL(t),           (1.1)
де GAP(t) – величина гепу (у грошовому вира-

женні) в періоді t;
FA(t) – активи, чутливі до зміни відсоткової 

ставки в періоді t;
FL(t) – пасиви, чутливі до зміни ставки в періоді t.
Геп може бути додатним, якщо активи, чутливі 

до змін ставки, перевищують чутливі зобов’язання 
(FA(t) > FL(t)), або від’ємним, якщо чутливі 
зобов’язання перевищують чутливі активи (FA(t) < 
FL(t)). 

Збалансована позиція буде тоді, коли чутливі 
активи та зобов’язання рівні між собою, означає 
нульовий геп. За нульового гепу маржа банку буде 
стабільною, незалежною від коливань відсоткових 
ставок, а відсотковий ризик мінімальним. Проте 
одержати підвищений прибуток завдяки сприятли-
вій зміні відсоткових ставок на ринку за нульового 
гепу неможливо.

Загалом даний метод потребує значного удо-
сконалення, яке повинно полягати в розробці мо-
дифікованого ГЕПу, що базується на двох методах: 
методі розривів (GAP-аналіз) та методі розрахун-
ку тривалості інструментів (дюрація). На їх основі 
складається прогноз можливої зміни прибутку та 
маржі банку внаслідок зміни ринкових процентних 
ставок [3].

Таким чином, показник модифікованого ГЕПу з 
урахуванням математичних маніпуляцій із форму-
лами впливу ГЕПу на зміну чистого процентного 
доходу банку необхідно розраховувати за наступ-
ною формулою:
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 – тривалість чутливих активів терміном 
до 12 місяців;
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 – тривалість чутливих пасивів терміном до 
12 місяців.

Виходячи з цього, отримаємо наступну формулу 
визначення зміни прибутку банку в результаті змі-
ни ринкових процентних ставок:
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Тоді індекс відсоткового ризику визначатиметь-

ся наступним чином:
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де А – робочі активи банку.
Отже, для виявлення впливу зміни відсоткових 

ставок на прибуток банку можна використовувати 
формулу, яка враховує і ступінь чутливості активів 
та пасивів балансу, а також містить елементи ме-
тоду дюрації.

До недоліків методу модифікованого ГЕПу можна 
віднести більшу трудомісткість процесів розрахунку 
та потребу в наявності більшого масиву інформації 
стосовно процентних ставок як в банку, так і на рин-
ку банківських послуг загалом. Але цей недолік не є 
суттєвим, оскільки згадана проблема повністю вирі-
шується за допомогою сучасної комп’ютерної техні-
ки, яка дозволяє швидко і в повному обсязі провести 
всі необхідні розрахунки [2, с. 37].

Виходячи з цього, можна стверджувати, що ме-
тод гепу дає можливість банку зважено керувати 
співвідношенням обсягів його активів і зобов’язань, 
проте на практиці виникає необхідність одночас-
ного управління і обсягами, і строками фінансових 
потоків банку. Для цього і застосовують т. зв. ме-
тод кумулятивного гепу, який дає змогу управляти 
співвідношенням чутливих активів і зобов’язань не 
лише у певний момент часу (статичний аналіз), а й 
враховувати при цьому часовий компонент (дина-
мічний аналіз).

Кумулятивний (нагромаджений) геп – це алге-
браїчна сума (з урахуванням знака) гепів у кожно-
му з часових інтервалів, на які поділено часовий го-
ризонт. Для обчислення показника кумулятивного 
гепу в кожному з інтервалів знаходять алгебраїчну 
суму гепів за попередні періоди:
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де KGAP(T) – кумулятивний геп; T – часовий 
горизонт.
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Показник кумулятивного гепу свідчить про не-
збалансованість (різницю) між загальним обсягом 
чутливих активів і зобов’язань, які протягом часо-
вого горизонту можуть бути переоцінені. 

Відповідно, по суті метод гепу є окремим ви-
падком методу кумулятивного гепу, тому такі ін-
струменти аналізу, як індекс відсоткового ризику 
та модель гепу, можуть бути узагальнені заміною 
у розглянутих вище формулах показника гепу на 
показник кумулятивного гепу [6], [2, с. 38]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна зробити висновок, що метод ГЕПу забез-
печує управління ризиком переоцінки як форми 
процентного ризику, а використання всіх заходів 
щодо його вдосконалення дасть змогу уникнути 
певних недоліків в частині базисного ризику та 

ризику зміни кривої дохідності. При цьому ви-
користання методу модифікованого ГЕПу сприя-
тиме більш точному аналізу процентного ризику, 
на який наражається банк, а також визначенню 
більш точного впливу зміни процентних ставок на 
прибуток банку, оскільки метод враховує відсоток 
чутливості та тривалості активів і пасивів, що, в 
свою чергу, об’єктивніше характеризує ризик змі-
ни відсоткової ставки для банку, особливо в умо-
вах фінансової нестабільності. Відповідно, всі ці 
рекомендації сприятимуть підвищенню ефектив-
ності й удосконаленню управління процентним ри-
зиком банку як складової частини єдиного процесу 
управління його активами і пасивами, реалізація 
якого належить до стратегічних планів банківської 
установи.
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АУТСОРСИНГ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті узагальнено сутність аутсорсингу маркетингу на підприємствах. Виділено основні переваги та недоліки аут-
сорсингу маркетингу. Обгрунтовано необхідність використання аутсорсингу маркетингу на підприємствах України.
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Постановка проблеми. В умовах фінансово-
економічної та політичної кризи в Україні 

більшість оптимістичних бізнес-планів підприємств 
зазнали краху. Відмовившись від реалізації вже на-
мічених проектів, підприємства змушені розробляти 
антикризові заходи, що дозволили б їм отримува-
ти мінімальний прибуток в цей важкий для бізне-
су період. Зараз все більше компаній шукають нові, 
інноваційні засоби збереження свого маркетингово-
го потенціалу, не звертаючи увагу на скорочені бю-
джети та нестабільну ситуацію на ринку. Однією з 
перспективних моделей господарювання, які дозво-
ляють досягти конкурентних переваг, є аутсорсинг. 
На сьогодні питання залучення аутсорсинга не втра-
тило своєї актуальності, оскільки його почали опра-
цьовувати і ті, хто до кризи навіть не замислювався 
про делегування непрофільних функцій свого бізне-
су сторонній організації. Для України аутсорсинг є 
новим діловим інструментом управління, що може 
зіграти важливу роль у підвищенні потенціалу та 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей, передумов, переваг та не-
доліків від застосування аутсорсингу маркетингу в 
діяльності вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
стосування нових елементів управлінських техно-
логій призвело до появи нового терміна «аутсор-
синг», що стало предметом дискусії науковців. Так, 
проблема визначення поняття та економічної сут-
ності аутсорсингу знайшла своє відображення у ро-
ботах західних економістів, таких як Ж-Л. Бравар, 

М. Доннеллан, К. Ендрейд, Г. Кассіді, С. Клементс, 
Дж. Кросс, Р. Морган, Б. Пьячо, Т. Фрідман, Дж. 
Хейвуд, Р. Чапмэн та інших, а також у працях ро-
сійських учених: З. Айвазяна, Б. Анікіна, А. Івлєва, 
С. Календжяна, А. Лазарева, Д. Михайлова, Т. Род-
кіної, І. Рудої та інших.

Сьогодні атсорсинг активно запроваджується в 
західній бізнес-практиці й поступово набуває по-
пулярності серед вітчизняних підприємств. Але 
відсутність єдиного підходу до тлумачення цього 
досить нового поняття, серед вітчизняних науков-
ців зокрема, створює низку проблем, пов'язаних із 
подальшою теоретичною розробкою концепції аут-
сорсингу як ефективного інструменту вирішення 
господарських завдань на сучасному етапі розвитку 
економіки України.

Поняття «аутсорсинг» ще не остаточно утверди-
лось і тому пояснюється лише частково. Можна ви-
окремити такі підходи до визначення аутсорсингу 
(табл. 1):

- функціонально-орієнтований;
- коопераційний;
- управлінський;
- інструментальний.
У табл. 2 представлено основні види витрат за 

основними етапами процесу реалізації аутсорсин-
гової угоди [7]. Такий підхід надає можливість про-
аналізувати усі витратні статті при використанні 
аутсорсингу і виділити основні аспекти визначення 
його ефективності у процесі попереднього, поточно-
го і підсумкового контролю і аналізу ефективності 
аутсорсингової діяльності.

© Рубан В.В., 2014

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «аутсорсинг»

Підхід Автор Визначення

Функціо-
нально-орі-
єнтований

Райзберг Б., 
Лозовський Л., 
Стародубцева 
Є. [1]

Аутсорсинг – це передавання традиційних неключових функцій організації 
(таких, наприклад, як бухгалтерський облік або рекламна діяльність для ма-
шинобудівної компанії) зовнішнім виконавцям-аутсорсерам, субпідрядникам, 
висококваліфікованим фахівцям сторонньої фірми

Айвазян З. [2] Аутсорсинг – це передавання певних допоміжних функцій третій особі, яка 
спеціалізується в певній галузі

Михайлов Д. [3]

Аутсорсинг – це передача сторонньому підряднику деяких бізнес-функцій 
або частин бізнес-процесу компанії. Підрядник адаптує свої універсальні за-
соби та знання до потреб бізнесу конкретного замовника та використовує їх 
в інтересах замовника за плату, яка визначена вартістю послуг, а не часткою 
в прибутку

Коопера-
ційний Фрідман Т. [4] Аутсорсинг – це один із десяти найбільш вагомих факторів, що визначають 

характер розвитку світової економіки на сучасному етапі

Управлін-
ський Анікін Б. [5]

Аутсорсинг – це виконання окремих функцій (виробничих, сервісних, інфор-
маційних, фінансових, управлінських та ін.) або бізнес-процесів (організа-
ційних, фінансово- економічних, виробничо-технологічних, маркетингових) 
зовнішньою організацією, що володіє необхідними для цього ресурсами, на 
основі довгострокових відносин.

Інструмен-
тальний Микало О. І. [6]

Аутсорсинг – це інструмент посилення конкурентоспроможності підприєм-
ства за рахунок концентрації на ключових, виходячи з ринковимх умов, для 
підприємства компетенціях, функціях та/або бізнес- процесах
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Одним із напрямів в аутсорсингу, на який за-
раз підвищується попит, є аутсорсинг маркетинго-
вих функцій. Перші згадки про цей вид діяльності 
з'явилися тільки 10-12 років тому. В Україні аутсор-
синг маркетингової діяльності набув поширення лише 
за останні 2-3 роки. Економічна криза аутсорсинг 
маркетингу, як і маркетингову діяльність у цілому, 
практично звела нанівець (за винятком сильних брен-
дових компаній, які у нових умовах не скорочували 
маркетингових бюджетів). Новий виток розвитку аут-
сорсингу в сфері маркетингу набув з 2011 р. Компанії, 
розуміючи значимість і величину витрат на заробітну 
плату, вдаються до оптимізації цієї статті витрат, за-
лучаючи замість відділу маркетингу сторонню орга-
нізацію на ведення маркетингової діяльності підпри-
ємства за допомогою аутсорсингу. Саме ці фактори 
обумовили актуальність дослідження теми.

Отже, термін «аутсорсинг» (від англ. сл. outsourcing: 
зовнішнє джерело) означає використання сторонніх 
ресурсів. Взагалі аутсорсинг – це передача орга-
нізацією робіт іншої компанії, що спеціалізується у 
відповідній галузі на виконання певних функцій. На 
аутсорсинг передаються функції з професійної під-
тримки роботи служб і підрозділів компанії.

Аутсорсинг маркетингу – це виконання всіх або 
частини функцій ма-ркетингу організації фахів-
цями компанії, що спеціалізуються у галузі мар-
кетингової діяльності з метою підвищення конку-
рентоспроможності підприємства. Такий формат 
організації бізнесу виявляється ефективним, коли 
компанії з'ясовують недоцільність утримання на 
постійній основі великого штату власних марке-
тологів. Навпаки, виявляється більш вигідним для 
вирішення низки завдань користуватися послугами 
сторонньої спеціалізованої компанії. Тому у розви-
нутих країнах світу аутсорсинг достатньо пошире-
ний у багатьох сферах бізнесу.

Саме в умовах нестабільного ринку, на який 
впливає політична, економічна та правова ситуація 
в країнах, багатьом компаніям необхідний регуляр-
ний зовнішній стратегічний погляд на маркетинг. 
Слід визначити деякі переваги такого підходу:

- коригування пріоритетів маркетингових дій в 
умовах необхідності оптимізації витрат без шкоди 
іміджу компанії і поставлених цілей;

- регулярний аудит і узгодження дій різних від-
ділів (у тому числі їхнє коригування) для досягнен-
ня маркетингових і фінансових цілей;

- гнучкий вибір прийомів і рішень, у тому числі 
ефективних в інших категоріях товарів та послуг 
[8, с. 34].

Як правило, процес аутсорсингу полягає в під-
писанні контракту на супровід підприємства у вирі-
шенні одного або декількох маркетингових завдань. 
Зазвичай це займає від 6 місяців до 2 років. Залеж-
но від складності та обсягу поставлених завдань ви-
значається графік роботи індивідуально для кож-
ного підприємства. У процесі роботи графік робіт 
та заходи можуть коригуватися в залежності від 
специфіки діяльності конкретного підприємства та 
актуальності і необхідності виконання інших так-
тичних маркетингових завдань.

Варіанти взаємодії з аутсорсингу можуть бути 
різної глибини: від передачі одиничних конкретних 
функцій до повної заміни відділу маркетингу на 
підприємстві.

Найчастіше українські підприємства передають 
під аутсорсинг такі маркетингові напрями: про-
ведення кабінетних і польових досліджень; аудит 
маркетингової діяльності; організація та проведен-
ня рекламних кампаній; складання плану марке-
тингу; розробка фірмового стилю; розробка мар-
кетингової складової бізнес-плану; маркетинговий 
супровід запуску нової продукції; планування мар-
кетингового бюджету та оцінка ефективності його 
використання; розробка програм лояльності; підго-
товка та проведення семінарів, навчальних заходів, 
конференцій, круглих столів; здійснення маркетин-
гових аналітичних функцій; підтримка успішного 
розвитку бренду; повна реалізація маркетингової 
діяльності роботи підприємства [9, с. 109].

Взагалі аутсорсинг маркетингу можна розділити 
на три основних складових: аналітичний, креатив-
ний і рекламний.

Отже, при аутсорсингу аналітичних функ-
цій із маркетингу на підприємстві створюється 
система збору та аналізу інформації, необхідної 
для прийняття маркетингових рішень, прово-
диться інструктаж співробітників, які працюють 
із результатами аналізу. Тільки на цій підста-

Таблиця 2
Витрати підприємства за етапами реалізації аутсорсингової угоди

Етапи реалізації 
аутсорсингової угоди Витрати

Аналіз внутрішнього середови-
ща підприємства і оцінка до-
цільності передачі в аутсорсинг 
бізнес-процесів

Витрати планування (витрати на оцінювання ризиків та визначення мож-
ливостей застосування аутсорсингу, витрати на розробки стратегії здій-
снення аутсорсингу тощо)

Аналіз ринку аутсорсингових 
послуг і вибір підрядника

Витрати реалізації (витрати на моніторинг ринку аутсорсингових послуг, 
витрати на організацію тендеру, витрати на підготовку переговорів тощо)

Укладання контракту

Витрати, пов'язані з надання послуг та обміном інформацією (витрати, 
пов'язані із забезпечення документального оформлення операцій, витрати 
передавання та отримання інформації, витрати на додаткові консультації і 
переговори)

Передача бізнес-процесів сто-
ронній організації (аутсорсеру) 
і трансформація виробничо-
господарської діяльності

Витрати передачі (витрати на трансформацію діяльності, витрати на зміну 
умов діяльності й складу працівників підприємства тощо)

Поетапний контроль виконання 
аутсорсером його функцій, ана-
ліз результатів та коригування 
відхилень

Витрати на моніторинг і контроль (витрати на здійснення аналізу виконан-
ня умов договору, витрати на проведення коригувальних заходів)

Підсумковий аналіз аутсорсин-
гової діяльності та припинення 
взаємовідносин з аутсорсером

Витрати на припинення взаємовідносин (витрати на здійснення підсумко-
вого аналізу, витрати, пов'язані з пошуком нового виконавця послуг чи з 
повторною реорганізацією свого бізнесу, витрати, пов'язані зі збитками, за-
вданими аутсорсером у разі невиконання ним умов договору тощо)
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ві й приймаються стратегічні і тактичні рішен-
ня, розробляються форми планування і звітнос-
ті, впроваджуються алгоритми оцінки та аналізу 
маркетингової діяльності, проводяться кількісні та 
якісні опитування споживачів за потребою, тес-
тування новинок, упаковки тощо, розробляються 
маркетингові стратегії, складається план марке-
тингу, виявляються прорахунки маркетингово-
го бюджету та ефективність його ви-користання. 
Джерелами для здійснення аналітичних функцій 
із маркетингу є внутрішня інформація, вторинна 
інформація періодики, мережі Інтернет, готові до-
слідні звіти та опитування споживачів.

Креатив-аутсорсинг – створення маркетингової 
складової нового об'єкта, виведення нового товару 
або марки. Платформою для творчого початку є ре-
зультати аналізу та дослідження споживачів. Ком-
панія з'ясовує відкриті і латентні мотиви, які руха-
ють споживачами при виборі товару, і за допомогою 
креативних рішень у створенні товару, упаковки, 
реклами, цінової політики, каналах розподілу і 
просуванні віднаходиться шлях для максимально 
повного задоволення споживачів. Креативний мар-
кетинг – це раціональність та емоції споживачів, 
конкурентні переваги продукту й обличчя компанії, 
рекламне посилання і дизайн, які змушують спо-
живачів звернути увагу і викликають бажання ку-
пити. Саме цей комплекс заходів і дозволить зроби-
ти торговельну марку популярною.

Рекламний аутсорсинг – супровід рекламної ді-
яльності підприємства. Спеціалізована компанія не 
просто замінює менеджера з реклами – це комп-
лексний підхід до створення ефективної рекламної 
кампанії. Адже успішна рекламна кампанія зале-
жить не тільки від правильно обраних рекламних 
носіїв. Цілі і завдання рекламної кампанії визна-
чаються на основі аналітичних даних. Креативний 
маркетинг наповнює рекламний простір, що разом 
із відібраними рекламними каналами приводить до 
максимально по-зитивного ефекту. Часто керівники 
підприємств вважають, що менеджера з реклами 
цілком достатньо. При цьому менеджеру доводить-
ся працювати «наосліп», довіряючи порадам ре-
кламних агентств і випадково проведених міні-до-
сліджень [10, с. 150].

Таким чином, найкращий результат для просу-
вання товарів може дати комплексна взаємодія всіх 
напрямків маркетингу. Саме цей фактор і є най-
більш вагомою перевагою аутсорсингу.

Іншими, не менш важливими перевагами аут-
сорсингу є:

1) скорочення часу на пошук і підбір персоналу, 
особливо у випадку розширення маркетингової ді-
яльності підприємства, коли необхідні нові співро-
бітники зі специфічними знаннями;

2) чітко відпрацьована схема роботи дозволяє 
економити час на адаптацію до специфіки діяль-
ності підприємства;

3) досвід роботи з багатьма підприємствами до-
зволяє компанії більш чітко і швидко віднайти явні 
та приховані проблеми, які перешкоджають розви-
тку підприємства;

4) чіткі схеми роботи, перевірені на практиці, 
дають не тільки більш оперативний, а й ефектив-
ний результат;

5) високий професійний рівень фахівців з аут-
сорсингу (при цьому їхнє навчання здійснюється не 
за кошти підприємств-замовників);

6) зменшення витрат на обладнання робочого 
місця, робочу площу, оплати податків, відпусток, 
лікарняних;

7) не лише передача замовнику результатів мар-

кетингових заходів, але й спільна робота із впрова-
дження та перевірки результатів на практиці;

8) відсутність необхідності оцінки професіона-
лізм кожного зі співробітників компанії, оскільки 
здійснюється оцінка тільки результат компанії у 
цілому;

9) корегування переліку виконуваних функцій 
компанією, що оформляється у вигляді додаткових 
угод.

За більш високу кваліфікацію залучених фа-
хівців доведеться платити коригуванням процесів 
бізнес-взаємодій всередині підприємства: необхідно 
призначити менеджерів, які будуть комунікувати 
з агентством і передавати за його запитом інфор-
мацію в потрібному форматі, необхідно визначити 
графік робочих зустрічей для спільного вирішення 
робочих питань.

Оцінка якості роботи компанії проводиться 
тільки за проміжними і кінцевими результата-
ми. Контролювати сам процес підприємством буде 
складніше і займе більше часу, ніж контроль роботи 
співробітника. Отже, варто замислитися, наскільки 
необхідно оцінювати безпосередньо процес. Якщо 
на аутсорсинг передається вся маркетингова діяль-
ність підприємства, необхідно врахувати, що її ор-
ганізація може відрізнятися від представленої вами 
картини, і цю схему і дії підприємства-виконавця 
доведеться коригувати у процесі взаємодії.

Необхідно чітко порівнювати витрати на аутсор-
синг і прийняття на роботу штатного співробітника. 
Адже співробітник для компанії обходиться наба-
гато дорожче, ніж за робітна плата: відрахування 
у державні установи, обладнання робочого місця, 
підвищення кваліфікації фахівця, оплата праці ме-
неджера з підбору персоналу, бухгалтера, оплата 
людини, яка організовує та контролює роботу під-
леглих і т.п. Крім того, сума витрат на аутсорсинг 
може коригуватися з місяця в місяць, у несезонний 
період можна звести роботи компанії-виконавця до 
мінімуму, перехід же штатного співробітника на 
50 % робочого часу досить проблематичний.

Для об'єктивної оцінки зовнішньої компанії необ-
хідно розуміти, як саме має виглядати той резуль-
тат, який хотілося б отримати. Наприклад, список 
компаній, серед яких розподілиться маркетинговий 
бюджет на рік, організація систематичної оцінки 
обслуговуючого персоналу, розробка лояльності по-
купців на наступний рік тощо. Якщо підприємство-
замовник конкретно не визначився, що хотілося б 
отримати від маркетингу підприємства, то необхід-
но попросити аутсорсингову компанію описати всі 
комерційні пропозиції щодо видів робіт та передба-
чені результати. Тільки після цього можна оцінити, 
наскільки вони збігаються з баченням замовника.

На сьогодні практика більшості вітчизняних під-
приємств така, що відділ маркетингу на підприєм-
стві займається не тільки отриманням маркетинго-
вих результатів, але й їхнім впровадженням. Для 
того щоб зовнішня компанія могла хоча б частково 
впроваджувати отримані результати, необхідна на-
явність чітко працюючих бізнес-процесів цієї вза-
ємодії. Як показує практика, на підприємствах вони 
найчастіше відсутні.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в умовах фінансово-економічної кризи саме 
аутсорсинг маркетингу дозволяє підвищити конку-
рентоспроможність підприємства за рахунок залу-
чення більш кваліфікованих зовнішніх маркетологів 
та значної економії по фонду оплати праці. Оцінка 
ризиків та управління ними є головним завданням 
для всіх підрозділів підприємства, що залученні до 
процесу взаємодії з виконавцем аутсорсингу. 
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Постановка проблеми. В епоху глобальних 
змін на світовій економічній арені, зростан-

ня її відкритості та посилення конкуренції на між-
народному ринку одним з важливих напрямків до 
економічної стабілізації України є розвиток інвес-
тиційної та фінансової діяльності в бізнесі. Ситуа-
ція, яка сьогодні назріла в українській економіці, 
вимагає істотного перетворення в нормативно-мето-
дичній сфері функціонування бізнес-структур, осо-
бливо малого та середнього бізнесу. Тому рішення 
проблем кредитування франчайзингу українських 
підприємств є одним з дієвих чинників поліпшення 
економічного клімату.

Постановка завдання. Виходячи з визначення 
актуальності досліджуваної проблеми, авторами 
було поставлено наукову задачу щодо проведен-
ня системного аналізу стану ринку франчайзингу 
України з метою виявлення перспектив розвитку 
кредитування франчайзингу середнього та малого 
бізнесу у сучасних ринковіх умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
даний час забагато бізнес-структур переглянули 
підходи щодо ведення господарсько-економічної 
діяльності. Особливо чітко зазначаються тенденції 
припинення ризикових інвестиційних проектів та 
фокусування уваги на підвищення результативнос-
ті потоків у малому і середньому бізнесі, що ви-
ступають у якості індикаторів стану економіки кра-
їни. Це виражається у зниженні ділової активності 
та скороченні обсягів залучення кредитних коштів 
господарюючими суб'єктами. Тому зменшення опе-
раційних ризиків шляхом отримання готової бізнес-
моделі, яка не один рік успішно працює на ринку, є 
головною перевагою розвитку бізнесу через покуп-
ку франшиз відомих брендів. Слід зазначити, що в 
більшості випадків причиною невдачі є неправиль-
ний підхід до менеджменту і небажання дотриму-
ватися всіх рекомендацій компаній-франчайзерів.

Вивченням питань франчайзингу займалися 
такі зарубіжні вчені, як: Ж. Дельта, Ф. Кoтлер, М. 
Мендельсон, Я. Мюррей. А також вітчизняні, серед 
яких варто відзначити Г. Андрущака, В. Денисюка, 
O. Нoгачевського, С. Сосна, Г. Цират та ін. Однак, 
залишається низка питань, які недостатньо і зуче 
ни або вимагають певних додаткових досліджень. 
Одним з таких питань виступає проблема кредиту-
вання франчайзингу на українському ринку.

Міжнародна асоціація франчайзингу визначає 
франчайзинг як систему перманентних відносин, 
встановлених між франчайзером і франчайзі, в ре-

зультаті яких знання, імідж, успіхи і методи ви-
робництва і маркетинг пропонуються франчайзі в 
обмін на вз аімное задоволення інтересів [1]. Таким 
чином, можна сказати, що франчайзинг – це угода 
між незалежними економічними суб'єктами про ку-
півлю-продаж права на використання певного виду, 
наприклад, успішним бізнесом, відомою торговою 
маркою, ноу-хау, брендом, комерційними таємни-
цями, репутацією та іншими нематеріальними ак-
тивами, інтелектуальної власності.

Стан ринку франчайзингу України є досить ди-
намічним, що пов’язано з тим, що зарубіжні ком-
панії достатньо зацікавлені у розвитку співпраці 
з українськими партнерами. Як показує практика, 
лише 10% з франчайзингових проектів не досяга-
ють успіху. 

За період 2008-2013 р.р. загальна кількість ком-
паній, які працюють за системою франчайзингу в 
Україні, скоротилося на 50 58%, однак це скоро-
чення якісно вплинуло на сам ринок. Основне ско-
рочення відбулося за рахунок тих франшиз, які 
з точки зору Федерації розвитку франчайзингу в 
Україні, якраз і шкодили самій суті франчайзин-
гу, так як не відповідали ні одній нормі цього виду 
відносин. В даний час принципи франчайзингу ви-
користовують близько 540 компаній як зарубіжних, 
так і українських у 90 галузях, причому частка 
останніх (у кількісному вираженні) становить при-
близно 50% [6, 7].

За даними компанії «Простобанк Консалтинг» 
спільно із Асоціацією франчайзингу України та 
компанією «Франч» на 24 грудня 2013 року було 
складено список найбільш перспективних фран-
шиз в Україні. Головними критеріями відбору ста-
ли оригінальність концепції бізнесу, інтерес з боку 
франчайзи, перспективність сегменту, в якому пра-
цює компанія, (табл. 1).

Як показує практика, без активної співпраці 
бізнесової системи із банківською системою не-
можливо забезпечити успішний розвиток фран-
чайзингу. Так, більшість закордонних фінанасових 
установ мають відділи, що займаються питаннями 
фінансування такої моделі бізнесу, яка вона демон-
струє високі показники прибутковості при порівня-
но низькому рівні ризиків (завдяки впровадженню 
«knowhow»-технологій і вже сформованої цінності 
бренду) [5].

Франчайзинг, як і будь-який бізнес, вимагає по-
чаткових капіталовкладень, тоб-то необхідних на 
придбання франшизи та на облаштування самого 
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бізнесу засобів. Нажаль, Україна, як й інші країни 
колишнього СНД, відстає від решти світу в сфері 
фінансування франчайзингу. Наприклад, в США і 
Західній Європі вже існує чимало програм, спря-
мованих до кредитування франчайзингової діяль-
ності, що пов’язано із прозорістю франчайзингового 
бізнесу у різні часи [2].

За даними світової статистики, в бізнесі частіше 
виживають франчайзингові компанії, ніж самостій-
ні, причиною невдачі яких є неправильний підхід 
до менеджменту і небажання дотримуватися всіх 
рекомендацій компаній-франчайзерів [6]. Це від-
бувається через те, що правовласник перед прода-
жем франшизи моделює всі елементи майбутнього 
бізнесу – від логотипу і назви до конкретних по-
стачальників продукції, у зв'язку з чим покупець 
франшизи страхує себе від можливих невірних 
кроків. Тому європейські франчайзингові підприєм-
ства мають право на одержання кредитів для від-
криття та розвитку бізнесу на особливих умовах.

В Україні кредитування франчайзингу знахо-
диться на початковому етапі розвитку тому, що для 
українських банквів поки що невеликий попит на 
кредити для франчайзингових структур. Для від-
криття франчайзингового бізнесу отримати кредит 
дуже складно, бо банки цікавлять клієнти, які ма-
ють готовий бізнес. А навіть якщо і вирішують пра-
цювати з бізнес-франчайзингом, то вимагають від 
клієнта високоліквідний заставу нерухомість або 
цінні папери. Кількості підприємств, що працюють 
за франчайзинговою схемою, поки ще не так бага-
то, за кредитами вони звертаються дуже рідко, а 
у зв'язку з майже повною відсутністю попиту на 
такі фінансові послуги, немає і ринку пропозиції. 

До того ж, банки побоюються рисків через недо-
сконале, а точніше, практично повної відсутності 
законодавства щодо франчайзингу [1].

У зв'язку з цим, незважаючи на складний для 
Україні час, Асоціація франчайзингу веде перего-
вори із банками та міжнародними інвестиційними 
фондами щодо кредитування українського фран-
чайзингу.

Проаналізувавши потреби, потенціал і перспек-
тиви фінансового ринку, ПриватБанк активно при-
ступив до розробки пакету пропозицій і послуг для 
потенційних клієнтів – бізнесменів, що працюють 
або бажають працювати в Україні на умовах фран-
чайзингу. Оцінюючи вартість франшизи і почат-
ковий капітал для відкриття такого бізнесу, стало 
зрозумілим, що найбільш затребуваними повинні 
бути кредити на суму до 100 000 $ на термін 2-3 
роки [4].

Так, ПриватБанком в пілотному режимі реалі-
зується комплексна програма, яка дозволяє про-
фінансувати повний цикл вартості франчайзинго-
вого проекту, що містить в собі ряд різноманітних 
пропозицій «на всі випадки життя». За підсумками 
проведення пілотних угод, підготовлено пакет про-
дуктів і послуг для ринку франчайзингу, який буде 
введено у широке споживання і стане доступним 
для усіх підприємців.

Купуючи франшизу, підприємець отримує все 
найнеобхідніше для успіху – відомий розкруче-
ний бренд і вже перевірені технології.За словами 
М.Ільїнова, заступника директора Укргазбанку, 
«банкам вигідно кредитувати франчайзинг тому, 
що найголовніший плюс цього бізнесу полягає в 
його випробуваності. Відкриваючи кафе або мага-

Таблиця 1 
Франшизи, які мають найбільші перспективи в Україні [1]

Торгова марка 
франчайзера Услуга

Ціна фран-
шизи, євро, 
тис. євро

Інвести-
ції, євро, 
тис. євро

Роялті Рекламний 
внесок

Середній термін 
окупності на 

думку франчай-
зера, місяці

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

Піца Челентано Ресторанний 
бізнес Від 6 до 15 До 150 1,5% від обо-

роту 33,3% 36

Форнетті Міні-пекарня - Від 2,5 - - 3 – 8

Віденська булочки Кафе-пекарня Договірна 20 – 180 2 – 3% від 
обороту 1,5% 12-18

ТОРГІВЛЯ
VIANOR Шинний сервіс До 0,5 Від 23 До 500 євро - 12-36

Наш край супермаркет - Від 15,5 1,5% від обся-
гу продажів - Від 12

Glossary органіка Від 1,5 Від 1,5 2% від обсягу 
продажів - Від 3

Riana біжутерія - Від 6,2 - - 1 – 6

IDS AquaService Доставка води 1 – 3 Від 13
6% від обсягу 
закупленої 

води
- 24

Fragra ntcoffee Продаж кави - Від 5,5 Договірна 
сума - Від 6

ПОСЛУГИ

HelenDoron Англійська 
для дітей 5,5 – 6,38 3,5 – 4 14% в квартал

10% про 
вартість 

франшизи, 
1 раз на рік

12-18

SAEMIK Івент 1,5 Від 1,5
8% від вало-
вого обороту 

щомісяця

2,5% від 
валового 
обороту 

щомісяця

До 12

Мережа агентств 
Соната туризм 1,2 Від 0,78 80 – 160 євро - Від 6
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зин по франчайзингу, підприємець точно знає, що 
ця продукція користується попитом. Виживання 
франчайзингових проектів становить 97%. У той же 
час, коли хтось відкриває свій власний проект, то 
як показує статистика – 70% такого бізнесу протя-
гом перших 2 років закривається» [3].

З цього приводу, український UniCreditBank у 
2011 р. розробив і реалізує програму кредитування 
франчайзингу «Партнерство-Франчайзинг». Осно-
вні переваги програми кредитування франчайзі:

- єдина в Україні програма кредитування 
«START – UP»;

- дозволяє розширити коло потенційних фран-
чайзерів;

- участь в програмі (акредитація франчайзе-
рів) дозволить франчайзеру донести інформацію до 
ширшого кола інвесторів на ринку;

- переваги для франчайзерів: розробка індивіду-
альної схеми кредитування для франчайзи; зростан-
ня іміджу франчайзера завдяки співпраці з надійним 
банком; поширеннчя кола потенційних франчайзе-
рів; інформаційна підтримка від банку для просу-
вання франшизи (безкоштовне розміщення інфор-
мації в каталозі франшиз на сайті Банку) [3].

Умови надання кредиту: наявність договору 
франчайзингу з компанією – франчайзером, яка 
акредитована в банку, участь власними коштами у 
фінансуванні проекту від 30%, мінімальний розмір 
кредиту від 50 000 грн.

Підприємців, які не мають досвіду ведення біз-
несу або фізособи, які тільки думають стати біз-
несменами, банк може кредитувати їх на розвиток 
франчайзингу. Для тих, хто не має досвіду розви-
тку бізнесу – сума кредиту складе до 500 тисяч 
гривень. Її цілком достатньо, щоб відкрити невели-
ке кафе або мережевий магазин. Для тих, хто вже 
має досвід ведення бізнесу – сума кредиту склада-
тиме до мільйона гривень [3]. 

Тобто, кредитуючи підприємство по франчай-
зингу, банк потенційно формує добрий та вигідний 
кредитний портфель. 

Але, зараз в Україні реалізація даної програ-
ми не забезпечує ефективного функціонування 
кредитування франшизи тому, що майже немож-
ливо отримати кредит для відкриття й проведення 
франчайзингового бізнесу .

Висновки з проведеного дослідження. На під-
ставі викладеного вище, можна зробити висновок, 
що в національних умовах нової економічної ситуа-
ції франчайзінг – це оптимальний варіант інвесту-
вання і зниження ризиків напрямків діяльності для 
підприємців малого та середнього бізнесу. Не зва-
жаючи на те, що для впровадження франчайзінго-
вого бізнесу існує забагато труднощів, розробляєть-
ся достатньо заходів щодо покращення економічної 
ситуації в Україні за рахунок розвитку співпраці 
банківського та бізнесового секторів та поширення 
кредитування франчайзингу.
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ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ ВАГОНОБУДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ»)

У статті досліджені тенденції, проблеми та перспективи розвитку вагонобудування на прикладі ПАТ «Дніпровагонмаш». 
Виявлені стратегічні завдання вирішення яких призведе до підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Запропоновані заходи для підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: вагонобудування, прибуток, SWOT-аналіз, диверсифікація, демпінг, перспективи,конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Вагонобудування пер-
спективна галузь, оскільки залізничний 

транспорт є одним із вагомих чинників нормального 
існування економіки країни. Для економіки України 
особливе значення має галузь вагонобудування, яка 
є традиційною ланкою машинобудування України 
та має значний потенціал для забезпечення потреб 
ринку вагонобудування СНД.

Важливість галузі вагонобудування для країн 
СНД обумовлена тим, що частка залізничного тран-
спорту у перевезенні вантажів займає 85% та йому 
майже не має альтернативи у перевезенні промис-
лових вантажів.

У зв’язку з цим дослідження тенденцій розвитку, 
постійний контроль і визначення перспектив розви-
тку вагонобудування як однієї з підгалузей машино-
будівного комплексу України є досить актуальним.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Осно-
вні тенденції розвитку вагонобудівного комплексу 
України в своїх працях досліджували такі науков-
ці, як: А. М. Федюшин, Л. М. Лобойко, А. В. Дон-
ченко, А. Н. Пшинько, Б. Г. Циган, В. Каткевич та 
інші. Проте залишаються недостатньо висвітленими 
перспективи розвитку вітчизняного вагонобудуван-
ня, нерозроблено чітких механізмів виходу вагоно-
будування на нові ринки, невизначено та необґрун-
товано фактори, які впливають на основні елементи 
вагонобудівної галузі.

Постановка завдання. Проаналізувати тенден-
ції, проблеми та перспективи вітчизняного ваго-
нобудування на прикладі ПАТ «Дніпровагонмаш». 

Розробити шляхи для підвищення конкурентоспро-
можності вагонобудівної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
пит на продукцію вагонобудування в 2012 році 
зменшився у зв'язку з перегрівом ринку та упо-
вільненням економічного зростання в СНД. Укра-
їнським виробникам довелося знизити ціни, щоб 
зберегти конкурентоспроможність, але майбут-
ні заходи обмежені низькою валовою маржою в 
розмірі 0-2% [1]. У вагонобудуванні України най-
більшими підприємствами на сьогоднішній день є 
Крюківський вагонобудівний завод (м.Кременчук, 
Полтавської області), ПАТ «Дніпровагонмаш» 
(м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області), 
Стаханівський вагонобудівний завод (м. Стаханів, 
Луганської області).

Розглянемо детальніше діяльність та пер-
спективи розвитку підприємства ПАТ «Дніпро-
вагонмаш». Це підприємство виробляє напівваго-
ни глуходонні і люкові, хопери криті та відкриті, 
платформи різної спеціалізації, бункерні і кри-
ті вагони, думпкари, спеціалізовані технологічні 
транспортні засоби.

Обсяг продажу продукції ПАТ «Дніпровагон-
маш» у 2013 р складає 992,3 млн.грн, що в 3 рази 
менше від аналогічного показника попереднього 
року. ПАТ «Дніпровагонмаш», завершило 2013 з 
чистим прибутком в розмірі 115 040 000 грн, що в 
7,1 рази менше аналогічного показника 2012 року 
[2]. Зміна обсягів продажу та чистого прибутку у 
період з 2011 по 2013 р.р. зображена на рис.1.
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Рис. 1. Зміна обсягів продажу та чистого прибутку
у період з 2011 по 2013 рр.

Обсяг продажу продукції ПАТ «Дніпровагон-
маш» за 2012 рік складає 3507,6 млн.грн. Майже 
вся продукція (3475,9 млн.грн. – 99,1%) реалізована 
на експорт, в тому числі 72,9% – Росія, 20,7% – Ка-
захстан, 5,4% – Киргизстан, 0,1% – Латвія.

ПАТ «Дніпровагонмаш» – єдине на сьогодні 
українське підприємство, якому поки повністю не 
відновлені призупинені восени минулого року сер-
тифікати на вагони Російського регістра сертифіка-
ції. Через ці обмеження середньомісячний випуск 
«Дніпровагонмашу» знизився на 170 вагонів у по-
рівнянні з показниками 2012 року.

Зменшення обсягів продажу продукції та чи-
стого прибутку пов’язане з відсутністю замовлень 
на виробництво піввагонів, питома вага яких у за-
гальному обсязі продажу вагонів ПАТ «Дніпрова-
гонмаш» становить 98,8 %. У другій половині 2012 
року почалося зниження попиту на вантажні ва-
гони внаслідок дії наступних факторів: профіцит 
рухомого складу в Російській Федерації з причини 
швидких темпів виробництва нових вантажних ва-
гонів в останні три роки; зниження орендних ставок 
на рухомий склад; кризова ситуація в економіці.

За таких складних економічних умов необхідно 
визначити стратегічні перспективи підприємства. 
SWOT – аналіз є зручним інструментом для ана-
лізу характеристик ринкового середовища та ви-
значення стратегічних перспектив підприємства. 
SWOT- аналіз ПАТ «Дніпровагонмаш» наведений 
у табл.1.

Щоб скористатися можливостями підприємства 
необхідно переналагодити обладнання під вироб-
ництво найбільш потрібних видів продукції, пере-
орієнтуватися на виробництво спеціалізованого ру-
хомого складу, у зв'язку із змінами кон'юнктури 
ринку. Розширення ринків збуту можливо здій-
снити за рахунок виробництва продукції з ураху-
ванням індивідуальних вимог покупця, наявності 
ділових зв'язків із зарубіжними споживачами. За-

Таблиця 1
SWOT – аналіз ПАТ «Дніпровагонмаш»

Сильні сторони Слабкі сторони
- Поставка лиття в необхідних кількостях.
- Можливість одночасного виготовлення 6 видів рухо-
мого складу.
- Широкий діапазон серійності виробництва.
- Оперативне переналагодження виробничих потуж-
ностей для освоєння нової продукції.
- Популярність підприємства в країнах СНД.
- Найбільш широка в СНД номенклатура продукції.
- Наявність потужного конструкторського потенціалу.
- Виробництво продукції з урахуванням індивідуаль-
них вимог і побажань замовника.
- Продукція підприємства сертифікована відповідно 
до стандарту якості ISO 9001.
- Впровадження нових видів продукції, аналогів яких 
немає у конкурентів.

- Технологічне відставання продукції від вимог до 
сучасних вагонів 
- Високий ступінь зносу устаткування.
- Висока плинність основних робочих професій.
- Відсутність можливості нарощування виробничих 
потужностей з причини обмеженості виробничих по-
тужностей.
- Невідповідність якості і вимог до сировини, матеріа-
лів, комплектуючих, що поставляються.
- Недостатні інвестиції у виробництво продукції.
- Низький рівень механізації та автоматизації.
- Відсутність сучасного обладнання.

Можливості зовнішнього середовища Загрози зовнішнього середовища
- Зростання промислового виробництва країн СНД.
- Збільшення вантажообігу залізничного транспорту 
країн СНД.
- Зміна географії перевезень (поява нових транспорт-
них коридорів: Схід – Захід; Китай – Росія – Європа; 
Москва – Братислава-Відень з колією 1520; Росія – 
Казахстан-Китай; Північ – Південь).
- Збільшення вантажопотоку по коридорах Організа-
ції співробітництва залізниць.
- Вагонний парк скорочується в значно більших роз-
мірах, ніж купується нових.
- Позитивна динаміка нарощування закупівель ван-
тажних вагонів залізничними адміністраціями.
- Позитивна тенденція попиту з боку приватних 
компаній.
- Створення спільних підприємств.
- Диверсифікація виробництва.
- Зміни збутової політики (створення лізингової, 
операторської компаній, відкриття представництв в 
інших країнах СНД.).
- Розширення ринків збуту (ЄС, Іран, Судан, Гвінея 
та ін.).

- Загрози, пов'язані зі світовою економічною кризою.
- Напружені відносини з Росією.
- Загроза економічної нестабільності.
- Процеси консолідації з боку конкурентів.
- Загроза підвищення рівня конкуренції.
- Загрози пов'язані з діяльністю конкурентів в сег-
ментах ринку.
- Демпінг російських компаній.
- Протекціоністська політика Росії і відсутність 
будь-якої політики у Укрзалізниці по відношенню до 
вагонобудівних заводів.
- Недостатнє фінансування Укрзалізниці на придбан-
ня рухомого складу.
- Зниження термінів окупності вагонів через зростан-
ня цін на рухомий склад.
- Входження на ринок закордонних виробників рухо-
мого складу.
- Загрози зміни законодавства (щодо експорту, ПДВ, 
антидемпінгових розслідувань тощо).
- Загрози втрати постачальників замовлень (відмови 
постійних клієнтів чинять негативний вплив на ви-
робничу діяльність підприємства).
- Загрози втрати постачальників сировини (побудова 
і розвиток системи постачання сировини для заванта-
ження виробничих потужностей є ключовим факто-
ром у діяльності заводу).
- Загрози, пов'язані з управлінськими кадрами і пер-
соналом.
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стосування нових конструкційних матеріалів для 
виробництва вагонів дозволить підвищити ванта-
жопідйомність, надійність, термін служби та між-
ремонтні періоди експлуатації, а також зменшити 
експлуатаційні витрати [3].

Загрози політичної та економічної нестабільнос-
ті країни можна знизити шляхом проведення гнуч-
кої маркетингової політики, диверсифікації вироб-
ництва, створення спільних підприємств, залучення 
інвестицій.

Галузеві загрози можливо мінімізувати за раху-
нок розробки нових видів продукції за допомогою 
потужного конструкторського потенціалу. В активі 
«Дніпровагонмашу» – створення вагона-хопера для 
зерна та інших сипучих харчових вантажів (модель 
19-4146), вагона-хопера для окатишів та агломера-
ту (модель 20-9749), вагона-платформи для вели-
котоннажних контейнерів (модель 13-4147) . Крім 
того, підприємство просуває проект універсального 
критого вагона (модель 11-4150) і вагона-платфор-
ми для великовагових вантажів (модель 23-4052) [4].

Основними причинами, які можуть не дозволи-
ти використовувати можливості підприємства, є: 
проблеми високого ступеня зносу обладнання, які 
можуть перешкоджати випуску продукції необ-
хідного рівня якості, а отже задовольнити попит 
на рухомий склад; територіальна обмеженість 
підприємства може перешкоджати нарощуванню 
обсягу виробництва продукції або диверсифікації 
виробництва; відсутність сучасного обладнання 
не дозволить випускати продукцію з більш ви-
сокими технічними параметрами; перевищення 
пропозиції над попитом у зв'язку зі збільшенням 
потужностей вагонобудівних заводів СНД. Так 30 
січня 2012 року був запущений Тихвінський ва-
гонобудівний завод (м.Тіхвіне, Ленінградської об-
ласті) його виробнича потужність 13000 вагонів, 
65000 колісних пар та 90000 т. стального лиття в 
рік. Загальний обсяг інвестицій в завод більше 30 
млрд.рублів [5].

Найбільшу небезпеку для підприємства стано-
вить погіршення політичних відносин з Росією, по-
літична та економічна криза в державі, жорстка 
політика протекціонізму в державах СНД, демпінг 
з боку конкурентів, значне підвищення цін на си-
ровину і матеріали і як наслідок різке зниження 
попиту на продукцію. 

Для зменшення впливу вище наведених загроз 
на галузь держава повинна підтримувати вітчизня-
них вагонобудівників, а саме забезпечити фінансо-

ву підтримку; застосовувати механізм компенсації 
дефіциту фінансування, шляхом надання підпри-
ємствам-експортерам кредитів на поповнення обі-
гових коштів, створення гнучких механізмів випла-
ти кредитів та рефінансування й погашення інших 
зобов’язань; вивчати ринки та налагоджувати тор-
говельні зв’язки з країнами, що розвиваються, з 
метою диверсифікації експорту; використовувати 
технічні, екологічні та інших бар’єри для запобіган-
ня нарощуванню імпорту та захисту вітчизняних 
виробників [6].

Висновок з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки, що 
для ПАТ «Дніпровагонмаш» настали важкі часи 
через зменшення попиту на піввагони, погіршення 
відносин з Росією, подорожчання лиття. За про-
гнозами експертів стагнація пройде не раніше 2015 
року. До того часу вичерпається перелік заходів 
щодо поліпшення ефективності залізниць, і нако-
пичиться попит після дворічного зниження закупі-
вель. Одночасно прискориться економічне зростан-
ня в СНД, так як вихід єврозони з кризи очікується 
в 2014 році. 

На сьогодні розвиток підприємств вагонобудівної 
галузі можливий за рахунок нових ідей, підвищен-
ня продуктивності праці, модернізації обладнання, 
впровадження матеріало- та енергозберігаючих 
технологій, розробки нових інженерних рішень, па-
тентування розробок.

ПАТ «Дніпровагонмаш» необхідно не втрачати 
російський ринок, шукати нові ринки збуту, підви-
щувати якість продукції, оновлювати номенклату-
ру продукції відповідно з вимогами ринку, перехо-
дити на випуск унікальної та вузькоспеціалізованої 
продукції. Крім того, підприємство може не тільки 
зберегти, а й покращити свою конкурентоспромож-
ність, якщо першим в регіоні впровадить після-
продажне обслуговування і візьме на себе ризики 
пов'язані з якістю продукції. Співробітництво або 
об’єднання з провідними виробниками країн СНД – 
це ще один спосіб для стабілізації обсягів експорту 
та підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Дні-
провагонмаш». 

Частка ПАТ «Дніпровагонмаш» на ринку ваго-
нобудування України складає 13,8 %, на ринку ва-
гонобудування країн СНД – приблизно 6,3 % і якщо 
підприємство буде проводити оновлення основних 
фондів, впроваджувати нові стандарти якості та 
екологічні стандарти, це дозволить збільшити обсяг 
реалізованої продукції підприємства.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Стаття присвячена визначенню місця комунікацій в системі управління підприємством. Розглянуто різні підходи 
до розуміння комунікацій, систематизовано різновиди корпоративних взаємовідносин, виокремлено рівні бізнес – 
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підприємстві.
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Постановка проблеми. Сучасна практика ді-
яльності підприємств показує, що маркетин-

гові комунікації сприймаються, як допоміжна ді-
яльність, часто ототожнюються лише зпросуванням 
продукції, застосовуються відособлено,а не вкомп-
лексі з іншими елементами маркетингу. Зусилля 
спрямовуються на використання окремих комуні-
каційних інструментів, при цьому по де куди одні з 
них суперечать іншим. Хаотичність у використанні 
такої важливої складової маркетингу призводить 
до зниження сприйняття маркетингових комуніка-
цій адресатом, ускладнення їх інтеграції в систему 

управління підприємством, і, як наслідок, призво-
дить до неефективної діяльності.Проте сааме ви-
користання маркетингових комунікацій є одним із 
шляхів формування таких механізмів управління 
підприємством, якіб забезпечили його ефективне 
функціонування в умовах ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням управління комунікаційними процесами, 
визначенням місця комунікацій в системі менедж-
менту підприємства присвячені роботи багатьох ві-
тчизняних вчених таких, як Примак Т. О., Почеп-
цов Г.Г., Голубкова Е.Н., Божкова В.В. 
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Постановка завдання. Метою даної роботи є ви-
значення місця комунікацій в системі управління під-
приємством. Завдання дослідження:проаналізувати 
поняття «комунікація»; визначити роль комунікацій 
на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження зростання ролі маркетингових ко-
мунікацій у діяльності підприємства,перш за 
все,потребує визначення їх суті. Трактувань тер-
міну «комунікація» досить багато і залежить вони 
від підходів,що використовуються авторами(лін
гвістичний,філософський, психологічний,соціаль
ний,економічний) (див таб.1). Так згідно з лінгвіс-
тичним підходом,комунікація розглядає як процес 
фізичного та соціального обміну інформацією між 
суб'єктами інформаційного простору з використан-
ням слів,літер,символів,певних знаків.

З погляду філософії проблема комунікації пред-
ставлена конфліктом між прихильниками теорії 
комунікації – інтенції та теоретиками формаль-
ної семантики. Неможливо сформувати адекватне 
трактування поняття, не враховуючи те, що «дже-
рело інформації» має спрямовані на слухача ін-
тенції певного складного характеру. Прихильники 
другої теорії стверджують, що існує певна регу-
лярність між тим, що люди намагаються повідоми-
ти через речення, і тим, що ці речення означають. 
Проте система синтаксичних та семантичних пра-
вил, які пояснюють значення речень, є системою, 
досконале володіння якою означає знання мови; але 
вона взагалі не є системою правил для комунікацій.

Психологія та психолінгвістика розглядають 
фактори, які сприяють передачі та сприйняттю 

інформації, які ускладнюють процес міжособистіс-
ної та масової комунікації, а також умотивованість 
мовної поведінки комутантів. Комунікація розгля-
дається як процес обміну продуктами психічної ді-
яльності. (5, с. 6 – 8)

У соціології під терміном «комунікація» розу-
міють передання соціальної інформації, що перед-
бачає вплив на об'єкти із безліччю проміжних ре-
зультатів, здійснення взаємовідносини між людьми; 
середовище становлення та відновлення, розвитку 
культури окремої людини та суспільства в цілому.

Відтак, як видно з таблиці, терміном «комуніка-
ція», навіть в межах однієї науки, характеризують 
різні процеси. На наш погляд, найбільш узагальне-
ним та всеохоплюючим є трактування Т.О. Примак 
(6, с. 8): «комунікація – це процес обміну осмисленої 
інформації і психологічною енергією між людьми з 
допомогою різних засобів зв'язку, знаків та символів 
з метою встановлення двостороннього психологіч-
ного контакту та створення умов для нормального 
функціонування людини,організацій і суспільства 
загалом». На думку автора, таке визначення дало 
змогу по – новому подивитися на комунікативний 
процес і побудувати його комплексну модель, яка 
відрізняється від інших одночасним урахуванням 
індивідуальних і масових комунікацій; наявністю 
кругообігу осмисленої інформації та психологічної 
енергії, що надходять від одного до іншого суб'єкта 
інформаційного простору.

Місце комунікацій в системі управління підпри-
ємством також дозволяє визначити аналіз ключо-
вих парадигм маркетингу. Зокрема, в останні роки 
все більшу підтримку отримує концепція співро-

Таблиця 1

Автор, джерело Трактування поняття «комунікація»

Великий 
енциклопедичний 
словник 

Комунікація: 1)шлях повідомлення, зв'язок одного місця з іншим; 2) спілкування, 
передача інформації від людини до людини – специфічна форма взаємодії людей в 
процесах їх пізнавально-трудової діяльності, що здійснюється головним чином за до-
помогою мови

Плотніков М.В. Процес і результат обміну інформації 

Дойль П. Комунікація – це процес передачі та отримання повідомлення, в якому беруть участь 
дві сторони: відправник та аудиторія 

Берлесон Б., 
Стейнер Г.

Комунікація – передача інформації ідей, почуття і т.п. … шляхом використання сим-
волів – слів, зображень, цифр і т.п.

Філософська 
енциклопедія 

Комунікація – смисловий та ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії

Петрук Н.К. Комунікація є універсальною реальністю соціального існування та вираженням здат-
ності суспільної людини до співіснування, котре є незаперечною умовою життя

Шибутані Т. Комунікація – насамперед спосіб діяльності,який полегшує взаємне пристосування 
поведінки людей. Різні рухи людей стають комунікативними, коли вони використову-
ються в ситуаціях взаємодії 

Рева В.Е. Комунікація – це багатогранний процес, в основі якого знаходиться спілкування,в яке 
відправники вклади відповідний зміст

Кулі Ч. Під комунікацією розуміється такий механізм, завдяки якому людські стосунки 
можуть існувати і розвиватися, тобто будь-які символу розуму, разом із засобами 
передачі їх у просторі і часі.

Бєляков О.О. Комунікація – це також вербальні та невербальні стосунки, обмін інформацією, по-
водження, розуміння і його спроба, зв'язки, взаємозалежності тощо

Бурцева Т.А. Комунікація – це взаємодія,діяльність людей або тих чи інших організаційних один з 
одними

Різун В.В. Комунікація – це зумовлений ситуацією й соціально-психологічними особливостями 
комунікаторів процес встановлення і підтримання контактів між членами певної со-
ціальної групи чи суспільства в цілому на основі духовного, професійного або іншого 
єднання учасників комунікації

Осовська Г.В., 
Осовський О.А.

Комунікації – це все проникаючий і складний процес,який включає людей, що роз-
мовляють під час особистого спілкування або в групах, на зборах ведуть розмову по 
телефону чи читають і складають службові записки, листи і звіти.
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бітництва, де основними об'єктом є довгострокові 
відносини між підприємством та його контактними 
аудиторіями, споживачами. Взаємовідносини, як 
результат ефективної взаємодії, стають продуктом, 
у якому інформаційні ресурси – головні чинники 
без переливності ринкових відносин. Роль марке-
тингових комунікацій у процесі управління рин-
ковою діяльністю підприємства з допоміжної стає 
координуючою,а їх значимість у сучасному марке-
тингу постійно підвищується.

Аналізуючи стан комунікаційної політики на 
підприємстві, слід зазначити, що керівництво не-
достатньо уваги приділяє її розвитку, а саме біль-
шу частину уваги керівництво приділяє іншим 
проблемам підприємства, відсутня якісна полі-
графічна та сувенірна продукція для участі у ви-
ставкових заходах та семінарах; використання 
при складанні рекламних повідомлень прийомів, 
характерних для споживчого маркетингу. Недо-
статньо уваги приділяється рекламній діяльнос-
ті підприємства та її якості. Основним завданням 
розміщення реклами є цілеспрямоване створення у 
цільової аудиторії уявлення про споживчі цінності 
виробленої продукції та створення сприятливого 
іміджу компанії. Основним завданням розробки 
політики просування продукції на підприємстві є 
активне формування, підтримка і стимулювання 
попиту на продукцію, підвищення загального рів-
ня популярності самого підприємства та його тор-
гових марок, а також формування іміджу в цілях 
збільшення продажів, підвищення ефективності 
роботи та створення сприятливих умов для ста-
більної комерційної діяльності на сучасному ринку 
[1]. Для реалізації політики просування на підпри-
ємстві, на рисунку зображено комплекс проектних 
заходів із просування продукції.

Заходи із просування 
продукції 

Стимулювання продажів. Встановлення знижок,
роздача сувенірної продукції, зразків, а також
презентаційних матеріалів.

Розсилка інформаційних, рекламних матеріалів та попередніх 
комерційних пропозицій потенційним покупцям по e-mai

 Розміщення рекламних матеріалів у профільних та
в різних галузевих друкованих виданнях 

Рис. 1. Пропозиції з розробки комплексу просування 
продукції на підприємстві

Маркетингові комунікації є ширшим поняттям 
завдяки наявності багатосторонніх комунікативних 
зв’язків міжринковими суб’єктами не тільки під час 
надходження товару відвиробника до споживача, а 
й під час дослідження ринку, розроблення нового 
товару, налагоджування поставок сировини та ма-
теріалів, виконання фінансово-розрахункових опе-
рацій, створення позитивного іміджу підприємства, 
формування відносин з громадськістю. Просування 
продукці на ринку здійснюється на етапі надхожен-
ня товару відвиробника до споживача і поряд з ко-
мунікаційними функціями повинно включати в себе 
такі, що пов`язані зі встановленням кінцевої ціни.

Місце комунікацій в системі управління підпри-
ємством також дозволяє визначити аналіз ключових 
парадигм маркетингу (неокласичної, стратегічної, 
співробітництва). Зокрема, в останні роки все більшу 
підтримку отримує концепція співробітництва (вза-
ємовідносин), де основним об’єктом є довгострокові 

підтримку отримує концепція співробітництва (вза-
ємовідносин), де основним об’єктом є довгострокові 
відносини між підприємством та його контактними 
аудиторіями, насамперед, споживачами.

Взаємовідносини, як результат ефективної вза-
ємодії, стають продуктом, у якому інтегрований ін-
телектуальний та інформаційний ресурси – головні 
чинники безперервності ринкових відносин. Успіх 
підприємства розглядається як функція ефектив-
ності таких взаємин. Роль маркетингових комуні-
кацій у процесі управління ринковою діяльністю 
підприємства з допоміжної стає координуючою, а 
їх значимість у сучасному маркетингу постійно під-
вищується.

Підприємства є ініціатором чотирьох типів кор-
поративних взаємовідносин: горизонтальних (до 
того ж двосторонніх) відносин з постачальника-
ми, посередниками, ЗМІ, фінансово – кредитними 
установами, акціонерами, інвесторами; вертикаль-
них відносин з різного роду державними органа-
ми; відносин всередині підприємства; вертикальних 
відносин зі споживачами. При цьому на перших 
двох рівнях здійснюються бізнес -комунікації, а на 
третьому – комунікації зі споживачами.

Варто зазначити, що саме внутрішні комуніка-
ції (канали зв’язку між різними рівнями, підрозді-
лами, категоріями персоналу) відіграють провідну 
роль у розвитку підприємства, адже якість обміну 
інформацією може прямо вплинути на формулю-
вання цілей організації та ступінь їх реалізації, а 
від так вплинути і на подальший характер відносин 
(комунікацій) із вище зазначеними контрагентами. 
Адже за рахунок підвищення рівня лояльності та в 
мотивованості персоналу відбувається формування 
здорової корпоративної культури, яка підтримує 
стратегію розвитку бізнесу та допомагає досягти 
мети підприємства.

Проте не слід забувати, що на шляху ефектив-
них комунікацій на всіх етапах діяльності підпри-
ємства існує безліч бар’єрів як міжособового харак-
теру (індивідуальне сприйняття та інтерпретація 
змісту повідомлення; неточність у тлумаченні зна-
чення слів, жестів, інтонації, міміки тощо; труд-
нощі в отриманні зворотного зв’язку; обмеженість 
інформаційної ємкості сприйняття (короткочасної 
пам’яті); невміння слухати іншу людину тощо), так 
і різного роду організаційні, технічні і т.п. перешко-
ди (спотворення змісту повідомлення; інформаційне 
перевантаження існуючої системи комунікацій; не-
відповідність способу передачі інформаціїї сприй-
няттю; некомпетентність працівників; неефектив-
ність організаційної структури тощо). Відповідно 
для мінімізації впливу чи подолання кожного із 
зазначених бар’єрів існують певні заходи, засто-
сування яких має бути комплексним, враховувати 
особливості всіх учасників данного процессу кому-
нікації, у більшості випадків мати в основі принцип 
зворотного зв’язку (зокрема, при подоланні особис-
тісних перешкод).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ко-
мунікації в системі управління підприємства мають 
подвійне значення. По-перше, обмін інформацією 
всередині підприємства безпосередньо впливає на 
його роботу (в т.ч. формулювання цілей діяльності 
та їх ефективну реалізацію). По – друге, маркетин-
гові комунікації спрямовані на інформування, пе-
реконання, нагадування цільовій аудиторії про під-
приємство та його товари, стимулювання їх збуту, 
створення позитивного іміджу фірми у суспільстві 
та налагоджування тісних взаємовигідних партнер-
ських стосунків між підприємством і громадськістю, 
а також дають змогу оцінювати ринкову ситуацію 
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через зворотний інформаційний потік, що створює 
можливості для адаптації цілей фірми до ситуації, 
яка склалася. У зв’ язку з цим, маркетингові кому-
нікації, які нещодавно сприймалися винятково як 

інструмент залучення покупців, стають визначаль-
ним фактором формування відносинна ринку та 
системи управлінняними, тобто формування спри-
ятливого бізнес-середовища.
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Постановка проблеми. Проблеми організації 
бухгалтерського обліку в нашій країні почали най-
більш активно обговорюватися в кінці 90-х років 
минулого століття. Розвиток ринкової економіки 
вимагає суттєвих змін в методології бухгалтер-
ського обліку. Так, щодо бухгалтерського обліку 
держава встановлює лише загальний порядок його 
ведення, забезпечуючи всім підприємствам рівні 
умови на ринку. Питання ж, пов'язані з конкретни-
ми умовами бухгалтерського обліку, делеговані без-
посередньо підприємствам. У результаті склалася 
суперечлива ситуація. З одного боку, підприємства 
зацікавлені в розкритті високоякісної інформації 
про свою діяльність, з іншого боку, більшість ко-
мерційних підприємств практично не мають мож-
ливості формувати документовану систематизова-
ну інформацію про об'єкти бухгалтерського обліку. 
Частково це пояснюється тим, що з історичної точ-
ки зору досить часто питання економії ресурсів не 
вважалися пріоритетними.

Крім того, важливу роль відіграє менталітет 
українських бухгалтерів, що зберігся ще з радян-
ських часів, які звикли до того, що вся їх діяльність 
повністю регламентована законодавчо-нормативни-
ми документами. Вони готові скоріше дотримува-
тись встановлених правил, ніж брати на себе хоча 
б мінімальну відповідальність і застосовувати твор-
чий підхід до вирішення облікових проблем. Саме 
тому виникла необхідність дослідження проблем, 
які мають місце при організації обліку в сучасних 
умовах господарювання підприємств.

Організація бухгалтерського обліку знаходилась 
і на даний час не залишається поза увагою вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, таких як: Р. Ан-
тоні, Р.Я. Вейцман, Ф. Беста, Ж.Б. Дюмарше, І.Ф. 
Шер, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. 
Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, К. Друрі, 
В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, Є.В. Мних, В.О. 
Озеран. 

В своїх працях вчені-економісти зосереджували 
увагу на таких проблемах, як системний підхід до 
бухгалтерського обліку, загальні принципи органі-
зації обліку, тощо. Не применшуючи їхні напрацю-
вання та заслуги у дослідженні організаційних пи-
тань ведення бухгалтерського обліку, залишається 
потреба у продовженні дослідження, виокремленні 
наявних проблем та пошуку шляхів їх усунення.

Постановка завдання. На основі вищесказано-
го можна сформулювати завдання нашого дослі-
дження, яке полягає у вивченні актуальних питань 
організації обліку на підприємствах з метою вдо-
сконалення та підвищення рівня організованості 
бухгалтерського обліку, як цілісної системи, спря-
моване на задоволення інформаційних потреб ко-
ристувачів облікової інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Між-
народний досвід свідчить про те, що держава не 
може ефективно здійснювати регулювання бухгал-
терського обліку, виходячи з інформаційних потреб 
конкретних суб'єктів економіки, тому в більшості 
країн застосовується дворівневе регулювання бух-
галтерського обліку: на першому рівні – положення 
законодавства з бухгалтерського обліку, на друго-
му – облікові стандарти та документи конкретних 
господарюючих суб'єктів. Регулювання бухгалтер-
ського обліку проводиться в інтересах зацікавлених 
користувачів, головними з яких в таких країнах, 
як США, Англія, Голландія та інші, є інвестори і 
кредитори.

До найбільш значущих факторів організації 
бухгалтерського обліку бухгалтера відносять такі:

1) зовнішні фактори організації бухгалтерського 
обліку:

- Вимоги законодавчо-нормативних документів 
до організації бухгалтерського обліку, до порядку 
ведення бухгалтерського обліку активів, капіталу і 
зобов'язань, а також до складання фінансової звіт-
ності;

- Зміст етичних норм в бухгалтерській професії;
- Інформаційні потреби зовнішніх користувачів;
2) внутрішні чинники організації бухгалтерсько-

го обліку:
- Місія бухгалтерського обліку на підприємстві;
- Вимоги керівництва та фінансової служби до 

структури та змісту бухгалтерської інформації;
- Вимоги служби внутрішнього аудиту до вдо-

сконалення облікової роботи на підприємстві;
- Економічна доцільність витрат на підготовку та 

подання бухгалтерської інформації користувачам.
Виходячи з положень Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», в Україні законодавчо встановлено межі 
регулювання ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві. Встановлено, що питання організа-
ції бухгалтерського обліку на підприємстві нале-
жать до компетенції його власника (власників) або 
уповноваженого органу (посадової особи) відповід-
но до законодавства та установчих документів [1]. 
Встановлено вимогу ведення обліку в одній з пе-
рерахованих у Законі форм його організації. Крім 
цього, означено обов’язки головного бухгалтера, 
на якого покладено функцію організації обліку на 
підприємстві.

Принципи і правила формування бухгалтерської 
інформації наведено в Положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку. Слід відмітити, що вони но-
сять рекомендаційний характер, допускаючи варі-
антність у виборі оцінок і способів обліку. Планом 
рахунків регламентується порядок ведення бухгал-
терського обліку активів, майна і капіталу.
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Вітчизняні науковці здійснюють детальний ана-
ліз вітчизняних положень (стандартів) бухгалтер-
ського обліку і їх відповідність МСФЗ. Так, у своїй 
праці С. Ф. Голов робить акцент на невідповідності 
міжнародним стандартам у сфері обліку об’єднання 
бізнесу, консолідації фінансових звітів, подання ін-
формації про фінансові інструменти та основні за-
соби [4, с. 274].

Побудова ринкової економіки призвела до зміни 
ролі бухгалтерського обліку в суспільному житті. В 
результаті бухгалтерська інформація стала впли-
вати на інформаційну та економічну безпеку, як са-
мого підприємства, так і користувачів його інфор-
мації в масштабах всього суспільства. У цих умовах 
пред'являються особливі етичні вимоги до осіб, які 
ведуть бухгалтерський облік. 

В даний час відомо, що інформація бухгалтер-
ського обліку призначена для надання всім її ко-
ристувачам допомоги у прийнятті ефективних 
управлінських рішень. Але одночасно задовольнити 
інформаційні інтереси зовнішніх користувачів за-
раз не можливо. Тому можна погодитися з думкою 
професійного співтовариства бухгалтерів, що осно-
вними користувачами звітності сьогодні є інвестори.

Розглянемо основні елементи, що впливають на 
раціональну організацію облікової роботи на під-
приємстві.

Положення про бухгалтерську службу підприєм-
ства. На жаль, нормативного документа, який би чітко 
визначав вимоги до організації бухгалтерської служ-
би на підприємстві сьогодні немає. Окремі положення 
є в Законі України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні», але їх явно недостатньо 
для створення бухгалтерської служби. Тому підпри-
ємству необхідно створити внутрішній нормативний 
документ, що визначає такі основні елементи:

- Місія бухгалтерського обліку на підприємстві;
- Структура бухгалтерії і підпорядкованість її 

керівництву підприємства;
- Функції та порядок взаємодії бухгалтерської 

служби та інших підрозділів підприємства;
- Посадові обов'язки бухгалтерів і головних бух-

галтерів;
- Внутрішній розпорядок і відповідальність пра-

цівників бухгалтерії.
Загалом цей документ має велике значення для 

підприємства, так як встановлює порядок роботи 
бухгалтерської служби у конкретних робочих умо-
вах підприємства та обумовлює її відповідальність 
за інформаційне забезпечення окремих підрозді-
лів підприємства. В результаті бухгалтерія працює 
ефективно, що дозволяє вищому і середньому ме-
неджменту оперувати якісною інформацією і при-
ймати, відповідно, виважені управлінські рішення. 

 Важливою умовою раціональної організації 
бухгалтерського обліку є врахування форм влас-
ності, кількості працюючих, структури управління, 
а також галузевих особливостей господарювання. 
Якщо якість управлінських рішень різних суб’єктів 
господарювання залежить від якості облікової ін-
формації, то її покращенню сприятиме виважений 
процес вибору форми організації ведення бухгал-
терського обліку, тому що самостійне ведення об-
ліку, або залучення сторонніх осіб потребує від 
суб’єктів господарювання різних витрат на органі-
зацію ведення обліку, впливає на можливість отри-
мання оперативної та своєчасної облікової інфор-
мації, а також на рівень її конфіденційності. Тому 
цілком можна погодитись з думкою С. Кузнєцової 
про необхідність розробки теоретичних та практич-
них пропозицій щодо визначення форми організації 
бухгалтерського обліку [5, с. 36].

Наступним елементом системи організації об-
лікової роботи на підприємстві є облікова політика 
підприємства. Потреба в обліковій політиці з'явилася 
з впровадженням в нашій країні нового режиму ре-
гулювання бухгалтерського обліку, прийнятого в 
економічно розвинених країнах. На сьогоднішній 
день вона регулюється Методичними рекомендаці-
ями щодо облікової політики підприємства. Обліко-
ва політика формується особою, на яку покладено 
обов’язки ведення бухгалтерського обліку. Крім того 
наказом керівника затверджується наступне:

- Робочий план рахунків бухгалтерського облі-
ку, необхідний для ведення бухгалтерського обліку 
підприємства;

- Форми регістрів і первинних документів бух-
галтерського обліку;

- Документи для внутрішньої бухгалтерської 
звітності;

- Способи проведення інвентаризації;
- Порядок оцінки активів і зобов'язань;
- Правила проведення документообігу;
- Способи контролю операцій господарюючого 

суб'єкта та ін..
Перелік параметрів облікової політики є відкри-

тим, що дозволяє підприємству визначати її склад 
і структуру відповідно до вимог, що роблять її ко-
рисною і достовірною для зовнішніх і внутрішніх 
користувачів.

Наступним елементом організації облікової ро-
боти є зміст, порядок формування та подання фі-
нансової звітності. Мету, склад і принципи підго-
товки фінансової звітності регламентує НП(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а пи-
тання розкриття інформації за статтями окремих 
форм фінансових звітів окреслені в Методичних 
рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової 
звітності.

 Сучасна система подання фінансової звітнос-
ті не обмежує обсяг інформації, яку підприємство 
хоче надати зацікавленим зовнішнім користувачам. 
Тому підприємство повинно оптимізувати інфор-
мацію і надавати її з максимальною вигодою для 
підприємства. Очевидно, що підприємство буде за-
йматися питаннями якості звітності, якщо у нього 
будуть зовнішні користувачі звітності, які прийма-
ють управлінські рішення, наприклад, з приво-
ду інвестицій, надання кредитів і позик, продажу 
товарів і т. д. Присутність реальних зовнішніх ко-
ристувачів стимулює появу зацікавленості у керів-
ництва підприємства у формуванні достовірної і до-
речної для цих користувачів фінансової звітності.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за 
результатами проведеного нами дослідження здій-
снено огляд та проведено критичну оцінку окремих 
елементів системи організації облікової роботи на 
підприємстві. Як наслідок вважаємо, практично ко-
жен із окреслених елементів містить недоліки, та 
потребує вдосконалення. Зокрема, одним із напря-
мів покращення організації обліку має стати робота 
з обліковими кадрами. Крім того базою для вдоско-
налення бухгалтерського обліку на підприємстві є 
підвищення рівня знань та кваліфікації, професій-
них здібностей облікових працівників, оскільки в 
сучасних умовах правильно і раціонально організу-
вати облікові роботи на підприємстві можуть тільки 
ті спеціалісти, котрі знають як методологію й тех-
ніку обліку, так і специфіку діяльності. Фахівці по-
винні володіти певним рівнем знань у галузі плану-
вання, фінансування, кредитування, економічного 
аналізу, права, ефективно використовувати сучасні 
засоби обчислювальної техніки для опрацювання 
обліково-економічної інформації. 
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У статті визначено роль інноваційних процесів для розвитку стратегічних галузей економіки країни. Проаналізовано 
інноваційну активність підприємств паливно-енергетичного та металургійного комплексу за останні роки. Розглянуто 
напрями впровадження інновацій в сфері енергетики та металургії. Надано рекомендації щодо активізації інноваційної 
діяльності підприємств стратегічних галузей економіки України. Надано рекомендації щодо можливих напрямків 
підвищення рівня економічної безпеки держави.
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Постановка проблеми. Підвищення ефектив-
ності інноваційної діяльності підприємств 

України.
Постановка завдання. Дослідити інноваційну ді-

яльність підприємств України, зокрема стратегіч-
них галузей. Зробити висновки та надати рекомен-
дації, щодо активізації їх інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часний розвиток економіки характеризується без-
перервним збільшенням ролі інновацій, як ключо-
вого фактора успіху в конкурентній боротьбі. Перед 
вітчизняним продуктивним комплексом гостро сто-
їть проблема низької інноваційної активності під-
приємств. Домогтися стратегічного домінування на 
глобальному ринку можна за допомогою реалізації 
інновацій, тому важливою особливістю економічно-
го зростання є перехід до безперервного інновацій-
ного процесу, який не можливий для країн немаю-
чих високого економічного потенціалу. 

Щодо формування економічного потенціалу 
країни, можна сказати, що розвиток стратегічних 
її галузей енергетики має вирішальний вплив на 
стан економіки в державі та рівень життя населен-
ня. Найбільший вплив на стан економіки України 
мають паливно-енергетичний комплекс та металур-
гійний комплекс.

Метою соціальної держави, якою відповідно до 
Конституції є Україна, має бути забезпечення умов 
для зростання добробуту громадян. Однією з най-
важливіших складових добробуту в цивілізованих 
державах є забезпечення громадян і компаній не-
обхідними енергоресурсами. Запорукою реалізації 
цієї мети має стати надійне, економічно обґрунто-
ване й екологічно безпечне задоволення потреб на-
селення й економіки в енергетичних продуктах. 

На тлі кризових явищ у світовій економіці та 
посилення глобальної економічної нестабільності 
великого значення набувають забезпеченість ве-
ликого значення набувають забезпеченість кра-
їн сировинними, зокрема паливно-енергетичними, 
ресурсами, спроможність підтримувати стабільне 
функціонування та розвиток національних еконо-
мік належно від дисбалансів глобального ринку. 
Системний характер енергетичної галузі оновлює її 
визначальний вплив на темпи та пропорції еконо-
мічного зростання, конкурентоспроможність вітчиз-
няних виробників, стан навколишнього середовища, 
реалізацію завдань соціальної політики.

Отже, оптимізація енергопостачання та енергос-

поживання відіграватиме важливу роль у процесі 
соціально-економічної модернізації.

Сьогодні паливно-енергетичний комплекс країни 
включає атомну і вугільну промисловість, газовий 
та нафтовий сектори, спільно із засобами транзиту 
енергоносіїв, власне електрогенеруючі підприєм-
ства – ТЕС (Теплова електростанція), АЕС (Атом-
на електростанція), ТЕЦ (Теплоэлектроцентраль), 
ГЕС (Гідроелектростанція) та нетрадиційні способи 
отримання електроенергії такі як: вітрова та соняч-
на енергетика.

 Фактична структура сукупного споживання 
первинної енергії в Україні за роки її становлен-
ня як незалежної держави склалася таким чином: 
природного газу – 41%, нафти – 19%, вугілля – 
19%, урану – 17%, гідроресурсів та інших понов-
люваних джерел – 4%. Разом з тим, як показує 
аналіз тенденцій розвитку світової енергетики, в 
структурі світових запасів органічного палива на 
вугілля припадає 67%, на нафту – 18% і на газ – 
15%. В Україні ці показники складають відповідно 
95,4; 2,0 та 2,6%. 

Таким чином, у найближчий час і на дальню 
перспективу головною складовою ПЕК(Паливно-
енергетичний комплекс) залишатиметься вугілля, 
яке Україна має в обсягах, потенційно достатніх 
для практично повного забезпечення потреб націо-
нального господарства.

Згідно з постановою Верховної Ради України від 
16 березня 2005 р. за наслідками звіту Міністерства 
палива і енергетики України по реорганізації цієї 
галузі, розроблена концепція розвитку вугільної 
промисловості, основні положення якої викладені 
в розділі ”Вугільна промисловість“ Енергетичної 
стратегії України до 2030 р. Запропонована до реа-
лізації концепція розвитку вугільної промисловос-
ті, як визначальної галузі паливно-енергетичного 
комплексу країни, є важливою складовою частиною 
обґрунтованої наукової концепції ресурсного забез-
печення енергетичної безпеки України в цілому, а 
її вдосконалення і реалізація сприятимуть швид-
кому досягненню економічної незалежності україн-
ської держави від зовнішніх постачань енергоносіїв. 
Загальнодержавною програмою встановлено цільові 
показники розвитку мінерально-сировинної бази 
паливно-енергетичного комплексу, які приведенні 
у таблиці 1.

Ще однією галуззю, що сприяє економічної ста-
більності країни є металургія. Ця галузь є спеціа-
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лізацією України в міжнаціональному територіаль-
ному поділі праці. Чорна металургія має великий 
вплив на розвиток і розміщення машинобудування, 
хімічної промисловості, енергетики. Металургія є по-
тужним фактором формування територіальних про-
мислових комплексів, крупних транспортних вузлів.

Кольорова металургія України розвивається 
на основі розробки родовищ сировинних ресурсів 
– алюмінію, магнію, руд титану, цирконію, нікелю, 
ртуті та інші.

Головними напрямками розвитку металургій-
ного комплексу України є підвищення технічного 
рівня сталеплавильного, прокатного, трубного, і ме-
тизного виробництва для забезпечення поліпшення 
якісних показників готової металопродукції з ме-
тою задоволення потреб власних споживачів і під-
вищення ефективності експортного потенціалу.

Погіршення кон’юнктури на світових ринках 
металургійної продукції на тлі збільшення вартос-
ті енергоресурсів змусило повернутися до питання 
відповідності й адекватності сучасним умовам ме-
ханізму економічного зростання, який базувався на 
відносно дешевій паливно-енергетичній сировині. 

Щодо підвищення інноваційного потенціалу ме-
талургійної промисловості України можна сказати 
що, металургійне виробництво і виробництво гото-
вих металевих виробів є одними з основних скла-
дових гірничо-металургійного комплексу України. 
На підприємствах металургійної галузі зайнято 323 
тис. працівників (11,7 % загальної кількості працюю-
чих у промисловості). Обсяг реалізованої продукції в 
металургійному виробництві та виробництві готових 
металевих виробів у 2012 р. склав 18,8 % загального 
обсягу реалізованої продукції промисловості.

Підвищення інноваційного потенціалу мета-
лургійної промисловості сприятиме її розвитку на 
інтенсивній основі, прискорить модернізацію мета-
лургійних підприємств, забезпечить виробництво 
високотехнологічної металопродукції, конкуренто-
спроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Аналіз показників інноваційної діяльності в мета-
лургійній промисловості України у 2005-2013 рр. свід-
чить, що після досягнення у докризовий період пози-
тивної динаміки й наступного спаду у 2007-2009 рр., у 
2010-2012 рр. відбувалось зростання кількості іннова-
ційно-активних підприємств, що впроваджували ін-
новації та підприємств, що реалізовували інноваційну 
продукцію (табл. 1). У 2013 р. кількість інноваційно-
активних підприємств у металургійній галузі зросла 
на 41 % порівняно з 2005 р., підприємств, що впрова-
джували інновації, – майже вдвічі; підприємств, що 
реалізовували інноваційну продукцію, – на 28,8 %.

Обсяги реалізованої інноваційної продукції піс-
ля зростання у 2007-2010 рр. надалі скорочувались, 
й у 2013 р. підприємствами металургійної промис-
ловості реалізовано інноваційної продукції загаль-
ним обсягом 4,4 млрд. грн, що у 3,7 разу менше 
докризового 20010 р. При цьому частка реалізованої 
інноваційної продукції, що була новою для ринку, у 
2013 р. становила лише 1,3 % від обсягу реалізова-
ної інноваційної продукції галузі.

Понад половину інноваційної продукції мета-
лургійної галузі реалізовувалось за межами Украї-
ни (за виключенням 2013 р.). У 2007-2010 рр. обсяги 
реалізації такої продукції збільшились у 7,6 разу (з 
1,7 до 12,9 млрд. грн), а її частка в загальному обся-
зі реалізованої інноваційної продукції галузі зросла 
з 50,9 % до 79,6 %. У наступні 20010-2013 рр. від-
булось скорочення обсягів реалізованої інноваційної 
металопродукції за межі України у понад 12 разів, 
й її частка у загальному обсязі реалізованої інно-
ваційної продукції галузі становила у 2013 р. 24 %.

Зміна тенденції відбулась в основному за раху-
нок зменшення у 2010-2013 рр. обсягів поставок ін-
новаційної металопродукції при виробництві чаву-
ну, сталі та феросплавів у 10,7 разу, труб – у 49,1 
разу (табл. 2), 50 % цих поставок у середньому за 
аналізований період здійснювалось до країн СНД. 
Це пов’язано, зокрема, із введенням у дію нових 
металургійних заводів у РФ, наприклад, у м. Ви-

Таблиця 1
Показники Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України

на період до 2030 р. щодо розвитку мінерально-сировинної бази паливно-енергетичних ресурсів

Найменування показника

Значення показника

 Усього
У т.ч. за роками

Перший етап Другий етап Третій етап
2011 2012 2013-2020 2021-2030

Приріст запасів і ресурсів нафти й конденса-
ту, млн/т 611,1 25,3 26,1 222,5 337,1

Приріст запасів і ресурсів газу, млн/т 2343,8 94,7 96,4 846,1 1306,7
Запаси промислових категорії кам'яного 
вугілля, млн/т 1000,0 10,0 20,0 470,0 500,0

Приріст запасів вугілля кам’яного, млн/т 572,4 25,0 30,0 206,4 311,0
Оцінка запасів і перспективних ресурсів 
вугілля кам’яного, млн/т 1602,6 70,0 90,0 571,8 870,8

Запаси промислових категорії вугілля буро-
го, млн/т 100,0 4,0 6,0 40,0 50,0

Приріст запасів вугілля бурого, млн/т 103,0 1,5 4,5 41,0 56,0
Оцінка запасів і перспективних ресурсів 
вугілля бурого, млн/т 670,0 30,0 50,0 220,0 370,0

Оцінка запасів і ресурсів торфу, млн/т 17,0 1,0 1,5 8,0 6,5
Приріст запасів та ресурсів метану вугіль-
них родовищ, млрд м3 9,5 0,3 0,3 3,0 5,9

Оцінка запасів та ресурсів метану вугільних 
родовищ, млрд м3 23,4 0,7 0,7 10,0 12,0

Забезпечення поточної експлуатації родовищ 
урану за запасами промислових категорій, ум.од 11,4 0,5 0,5 4,2 6,2

Приріст запасів урану, ум.од. 115,4 5,0 5,0 42,7 62,7
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кса Нижньогородської області (2009 р.) та міні-ме-
талургійних заводів у Ростовській, Саратовській та 
Калузькій областях, а також модернізацією мета-
лургійних підприємств у Казахстані (Казахського 
металургійного заводу у м. Теміртау, Актюбінсько-
го заводу феросплавів), Узбекистані (Узбецького 
металургійного заводу), Білорусі (Білоруського ме-
талургійного заводу в м. Жлобин, Могильовського 
металургійного заводу), продукція яких поступово 
витісняє з ринків аналогічну українську.

Витрати на інноваційну діяльність у металур-
гійному комплексі України приведенні в таблиці 2.

Аналіз показників витрат на інноваційну діяль-
ність у металургійній промисловості України (табл. 2) 
свідчить, що у докризовий період їхні загальні обсяги 
становили 2,8 млрд. грн у 2009 р. і 3,3 млрд. грн у 2010 
р., після чого у наступні 2011-2012 рр. відбулось сут-
тєве скорочення до 0,9 млрд. грн і 0,3 млрд. грн відпо-
відно. У 2013 р. загальний обсяг витрат на інноваційну 
діяльність зріс у 4,5 разу порівняно з 2012 р. за ра-
хунок майже усіх складових, за винятком внутрішніх 
НДР, обсяг яких скоротився на 6,9 %.

Структура витрат на інноваційну діяльність у 
металургійній промисловості залишається недо-
сконалою. Більшість витрат за аналізований період 
було спрямовано на придбання машин, обладнання 
та програмного забезпечення (частка яких у загаль-
ному обсязі витрат на інноваційну діяльність коли-
валась від 64 % у 2010 р. до 97 % у 2011 р.). Значно 
менше коштів спрямовувалось на придбання нових 
технологій, патентів і ліцензій (інші зовнішні зна-
ння) – від 0,1 % у 2011-2012 рр. до 19 % у 2013 р. На 
внутрішні та зовнішні НДР за аналізований період 
спрямовувалось не більше 5 % від обсягу усіх ви-
трат на інноваційну діяльність.

Основним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності у металургійній промисловості протягом 
2007-2013 рр. (за винятком 2008 р.) були власні ко-
шти підприємств, частка яких становила понад 90 % 
у загальній структурі фінансування інноваційної ді-
яльності. У 2008 р. для фінансування інноваційної 
діяльності у металургійній промисловості було залу-
чено рекордний за аналізований період обсяг креди-
тів у розмірі 1,7 млрд. грн, зокрема у Луганській об-
ласті – для збільшення виробництва чавуну, сталі та 
феросплавів, Дніпропетровській – для забезпечення 
виробництва труб та фітингів зі сталі, Львівській – 
для виробництва будівельних металевих конструк-
цій, Запорізькій – для впровадження інновацій при 
обробленні та нанесенні покриттів на метали.

Частка коштів вітчизняних інвесторів протягом 
2007-2013 р. становила менше 1 %, а починаючи з 
2008 р. значно зменшилось фінансування інновацій-
ної діяльності коштами іноземних інвесторів. 

Незначними були обсяги бюджетного фінансуван-
ня інноваційної діяльності у металургії – з держбю-
джету максимальний обсяг коштів за аналізований 
період було виділено у розмірі 10,6 млн. грн у 2009 р. 

У 2011 р. інноваційну діяльність у металургійній га-
лузі було вперше профінансовано коштами місцевих 
бюджетів, а саме Харківським місцевим бюджетом 
(0,3 млн. грн виділено на виробництво радіаторів та 
котлів центрального опалення).

У 2013 р. активізувалась діяльність підприємств 
металургійної промисловості у напрямах створен-
ня високих технологій, використання об’єктів права 
інтелектуальної власності та раціоналізаторських 
пропозицій, які є важливими складовими іннова-
ційного розвитку виробництва.

Загальна кількість створених у 2013 р. висо-
ких технологій проти 2010 р. збільшилася на 40 % і 
становила 39 одиниць. Однак про рівень створених 
технологій свідчить такий негативний факт: серед 
створених технологій не було жодної, визначеної 
як принципово нової. У 2013 р. на високі технології 
було отримано 73 охоронних документів, у т.ч. 20 – 
патентів на винахід, 53 – на корисну модель. Проте 
із загальної їхньої кількості лише 4 охоронних до-
кументи мали патентну чистоту в інших країнах.

Кількість використаних винаходів у 2013 р. ста-
новила 131 од., корисних моделей – 76, промисло-
вих зразків – 15, тоді як у 2010 р. – 17, 40 та 1 
відповідно. У 2011 р. підприємствами металургійної 
галузі використано 1057 раціоналізаторських про-
позицій, що на 23 % більше, ніж у 2010 р.

Незважаючи на окремі позитивні зрушення у 
напрямку інноваційного розвитку металургійної 
промисловості, технологічна структура виробни-
цтва сталі як важлива характеристика розвитку 
металургійної галузі залишається застарілою. Че-
рез застарілі технології виплавки сталі на вітчиз-
няних підприємствах практично не застосовують-
ся прогресивне електронно-променеве плавлення 
сталі та методи прямого відновлення залізних руд, 
які належать до п’ятого технологічного укладу.

В основу інноваційної перебудови світової мета-
лургійної галузі покладено скорочення застарілих 
виробничих потужностей з випуску сталі та будів-
ництво нових, компактніших виробництв для випус-
ку кінцевої продукції з високою доданою вартістю. 
В останні 10-15 років у чорній металургії США було 
ліквідовано біля 30 % потужностей з виробництва 
сталі, Японії – 20 %, Німеччині – біля третини. Сві-
тові тенденції зміни структури сталеплавильного 
виробництва свідчать про повне заміщення до 2015 
р. мартенівського виробництва сталі електростале-
плавильним і конвертерним способами. В Україні ж 
на сьогодні 25 % сталі все ще плавиться в мартенах, 
на машинах безперервного литва заготовок розли-
вається 53 % сталі, за середніх показників у світі 
1,1 % і 93 % відповідно.

Висновки з проведеного дослідження. В Україні є 
дуже великі перспективи інноваційного розвитку. Але 
через політичні, економічних і соціально – демографіч-
них проблем впровадження нововведень стає особливо 
проблематичним. Багато підприємств відмовляються 

Таблиця 2
Обсяги витрат на інноваційну діяльність у металургійній галузі України, млн. грн. Розраховано 

за даними Держстату України “Наукова та інноваційна діяльність в Україні” 2009-2013 рр.
2009 2010 2011 2012 2013

Внутрішні НДР 5,2 20,1 2,2 13,1 12,2
Зовнішні НДР 17,8 36,0 16,9 8,0 13,4
Придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення 2500,3 2122,3 867,2 260,3 988,0

Інші зовнішні знання 115,3 282,7 0,2 0,3 252,0
Інші 123,9 830,8 5,7 16,6 69,2
Всього 2762,6 3292,0 892,1 298,3 1334,8
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впроваджувати інновації через підвищених витрат. 
Останні дослідження показують, що науково – техніч-
ний прогрес стрімко розвивається, але навіть вчені не 
прагнуть впроваджувати інновації у виробництво. Че-
рез економічних проблем в Україні більшість учених 
залишають територію країни, що позбавляє Україну 
більш ефективному розвитку НТП.

Оцінюючи результати аналізу міжнародного до-
свіду (Великобританії, Польщі, Росії) трансформа-
ції та розвитку горно-добувного комплексу та його 
основної складової ланки – вугільної промисловос-
ті, відзначимо, що для України з нашої точки зору 
в першу чергу необхідно: 

1. часткове збереження стратегічного державно-
го контролю над цією гірничою галуззю промисло-
вості, який повинен проявлятися в створенні прива-
бливих умов для розвитку підприємств цієї галузі 
й взаємозв’язків, взаємодії та взаєморозуміння між 
центральними органами управління держави й ви-
робниками палива і енергії, а також надання необ-
хідної фінансової підтримки для вирішення інвес-
тиційно-інноваційних та соціальних питань;

2. створення нових великих структурних госпо-
дарюючих суб’єктів, що займаються розвідкою, ви-
добутком і збагаченням горючих корисних копалин, 
їхньою диверсифікованістю й використанням у ви-
гляді корпорацій, асоціацій, холдингів, акціонерних 
товариств, заснованих на результатах проведення 
повної приватизації нині діючих підприємств цієї 
галузі із включенням у їхній склад як організацій, 
що споживають паливо й енергію, так і тих, які 
створюють гірничо-шахтне устаткування, метало-
прокат та інші матеріали. При цьому фінансуван-
ня інноваційних процесів економічно доцільно ро-
бити в рамках єдиного плану технічного розвитку 
корпоративного утворення за рахунок системного 
ефекту – приросту прибутку, одержуваного за до-
помогою зосередження коштів у головній компанії, 
та їхнього оптимального перерозподілу між підпри-
ємствами утворення. Подібний розподіл прибутку 

між елементами інтегрованої енергетичної струк-
тури доцільно здійснювати за доданим прибутком 
для підвищення економічної зацікавленості підпри-
ємств утворення в участі у загальнофірмовій інно-
ваційній діяльності. 

Такий методологічний підхід до використання 
виявлених тенденцій з опорою на власні горючі ко-
рисні копалини доцільний для реалізації в Украї-
ні, тому що проведена реструктуризація вугільної 
галузі в країні, обумовлена особливостями вітчиз-
няної економіки, не призвела до підвищення ефек-
тивності (прибутковості) вугільних підприємств і, 
як наслідок, не створила передумов відродження 
паливно-енергетичного комплексу України, не за-
безпечила підвищення рівня гарантованої енерге-
тичної безпеки держави.

Ситуація, що склалась в Україні, засвідчує не-
ефективність інвестиційно-інноваційної політики та 
режимів сприяння покращення інвестиційної при-
вабливості регіонів і галузей. Сьогодні необхідно до-
кладати всі зусилля для покращення інвестиційно-
інноваційного клімату кожного регіону та галузі.

Досвід розвинених країн світу показує, що 
ефективність регіонального розвитку напряму за-
лежить від надання регіонам необхідних повнова-
жень і зовнішніх ресурсів та створення дієвої сис-
теми місцевого самоврядування. З боку держави на 
інвестиційно-правовому рівні має бути забезпечено 
максимальне сприяння таким процесам, у тому чис-
лі – регіональні та міжрегіональні підприємницькій 
ініціативі, інвестиційно-інноваційним механізмам, 
розвитку людського капіталу.

На основі результатів проведеного дослідження 
можна стверджувати про визначальну роль іннова-
цій для розвитку енергетики України та досягнен-
ня достатнього для стабільного розвитку економіки 
рівня енергетичної безпеки держави. Перспекти-
вами подальших досліджень є розробка механізмів 
реалізації інновацій в енергетиці та схем залучення 
інвестиційних ресурсів.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто сутнiсть місцевих бюджетів. З’ясовано, що місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самовря-
дування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Подано основні напрями формування місцевих бюджетів 
в Україні. 
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Постановка проблеми. Місцеві бюджети є 
основним грошовим фондом органів місцево-

го самоврядування, сприяють забезпеченню фінан-
сової самодостатності розвитку територій держави, 
визначають ефективність впливу місцевих органів 
влади на розвиток економічного потенціалу їх те-
риторій. За допомогою них визначається результа-
тивність фінансування інвестиційних проектів на 
місцевому рівні, ефективність функціонування міс-
цевих органів влади. 

Аналіз досліджень і публікацій з даної теми. 
Окремі аспекти розвитку місцевих бюджетів та їх 
формування розглядаються у працях Н.А. Ширке-
вича, І.Н. Ходоровича, О.Д. Василика, А. В. Васи-
льєва, К.В. Павлюка, О.П. Кириленка, В.М. Опаріна, 
В.М. Федосова та інших дослідників.

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є вивчення сутності місцевих бюджетів та 
основних напрямів їх формування в Україні.

Виклад основного матеріалу з досліджен-
ня. Мicцeвий бюджeт є ocнoвним фiнaнcoвим 
плaнoм peгioну, тoму пpoблeми фopмувaння i 
функцioнувaння мicцeвиx бюджeтiв зaлишaютьcя 
укpaй aктуaльними нa cьoгoднiшнiй дeнь в 
бюджeтнiй cиcтeмi Укpaїни. Місцеві бюджети – це 
балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізу-
ються й витрачаються на відповідній території [1].

Місцеві бюджети є нeвiд’ємнoю чacтинoю 
pинкoвиx вiднocин i oднoчacнo вaжливим зacoбoм 

peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики. Саме місцевим бю-
джетам, як основній фінансовій базі органів місцево-
го самоврядування, належить особливе місце в бю-
джетній системі нашої держави. У них зосереджено 
понад 80% усіх фінансових ресурсів, якими розпоря-
джаються органи місцевого самоврядування [1].

Місцеві бюджети стають основним інструментом 
реалізації регіональної політики та вирішення та-
ких важливих завдань, як структурна перебудова 
економіки, вирівнювання економічного розвитку 
регіонів та ефективності територіального поділу 
праці, розвиток місцевого господарства, здійснення 
житлового будівництва, благоустрій міст, проведен-
ня природоохоронних заходів та ін. [2, с. 97].

Тому формування ефективної бюджетної сис-
теми України є одним з першочергових завдань 
держави і об’єктом її постійної уваги. Економічна 
стабілізація регіонів України потребує державної 
регіональної політики, спрямованої на підтримку 
розвитку інноваційного комплексу в регіонах.

Важливим у державній регіональній підтримці 
є фінансування технологічної перебудови виробни-
цтва, спрямованої на істотне скорочення енергос-
поживання в усіх його сферах, надання фінансових 
ресурсів місцевим науково-технічним програмам, 
що реалізують саме технологічне вдосконалення 
виробництва у основних енергоспоживачів: маши-
нобудуванні, чорній металургії, вугільній та нафто-
хімічній промисловості [3, с. 27].

© Сотула О.В., Шавлак В.В., 2014
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Місцеві бюджети виконують особливу роль в 
кожній унітарній країні тому, що вони є фінансовою 
базою існування місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день можна виділити такі ак-
туальні проблеми формування місцевих бюджетів 
в Україні як:

- існування істотних протиріч в нормативно-за-
конодавчій базі, що регулює формування і вико-
ристання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 
а саме: діють протилежні за змістом законодавчі 
норми, кожна з яких використовується урядом за-
лежно від завдань, що постають в новому бюджет-
ному році; існують неузгодженості в термінології [3, 
с. 27];

- надмірна централізація управління місцевими 
бюджетами та відсутність чіткого розподілу ком-
петенції щодо вирішення конкретних завдань між 
центральними органами влади і органами регіо-
нального та місцевого самоврядування;

- нестабільність джерел формування доходів 
місцевих бюджетів та відсутність ефективного ме-
ханізму міжрегіонального перерозподілу держав-
них доходів;

- недосконалість міжбюджетних відносин, що 
зумовлена їх невідповідністю швидким змінам, що 
відбуваються [3, с. 28].

Як наслідок існування таких проблем в першу 
чергу зумовлюють виникнення дисбалансу в самих 
місцевих бюджетах, а саме виникає дефіцит бю-
джетних коштів, по-друге не вирішуються важли-
ві життєві проблеми людей, відбувається занепад 
всього місцевого господарства.

Важливим аспектом зміцнення фінансово-еко-
номічної самостійності органів місцевого самовря-
дування є їхнє кадрове і професійне забезпечення, 
покликане не лише гарантувати дотримання режи-
му законності в своїх діях, а й відповідної ефектив-
ності функціонування громадського соціально- еко-
номічного комплексу в умовах ринкової економіки 
[3, с. 28]. 

На сьогоднішній день в Україні назріла гостра 
необхідність створення прозорої та справедливої 
системи міжбюджетного фінансування, яка ха-
рактерна для більшості демократичних країн. Для 
підвищення ефективності існуючої моделі міжбю-
джетних відносин в Україні треба докласти зусиль 
у таких сферах: інституційна та правова база між-
бюджетного фінансування; фінансування видатків; 
розподіл надходжень; система трансфертів; запози-
чення на обласному та місцевому рівнях [4, с. 270]. 

Застосування нових підходів до міжбюджетних 
взаємовідносин дасть змогу на більш високому рів-
ні забезпечити відкритість, прозорість і єдність у 
бюджетному процесі, справедливий розподіл за-
гальносуспільного багатства між громадянами та 
територіальними громадами. Це створить реаль-
ні можливості для нарощування доходної бази 
власних і закріплених доходів місцевих бюджетів, 
прогнозованості розвитку територій і призведе до 
подальшої стабілізації соціально-економічного ста-
новища у державі [4, с.271].

В умовах гострої економії бюджетних коштів 
стає необхідним здійснення адекватних заходів 
щодо оптимізації видатків місцевих бюджетів на 
фінансування соціально-культурної сфери. 

Для цього, в першу чергу, потрібно: поліпшити 
механізм надання соціальних пільг; ввести багато-
ланкове фінансування охорони здоров’я за рахунок 
бюджетних коштів і коштів системи добровільно-
го медичного страхування; упорядкувати систему 
додаткових медичних послуг, фінансування яких 
здійснюватиметься за механізмом комерційного 

розрахунку; забезпечити на програмній основі по-
криття витрат на закупівлю дорогого медичного об-
ладнання та ліків у вітчизняних виробників; роз-
вивати кредитний механізм фінансування вищої 
та професійно-технічної освіти, фундаментальних 
і прикладних досліджень; оптимізувати систему 
державного замовлення на підготовку фахівців на 
основі рейтингу ефективності працевлаштування 
випускників; здійснити поступовий перехід з бю-
джетного фінансування закладів культури до їх 
самофінансування та впровадження комерційно-
го розрахунку; реорганізувати дотаційні заклади 
культури в територіальних громадах з невеликою 
чисельністю мешканців шляхом їх ліквідації та 
об’єднання [5, с. 93-94].

Отже, формування місцевих бюджетів у непро-
стих соціально-економічних умовах і при недоско-
нальному законодавстві – досить непростий процес.

Основними напрямками зміцнення фінансової 
незалежності місцевого самоврядування повинно 
стати:

- створення бюджетної системи та міжбюдетних 
взаємовідносин, що відповідатимуть розвитку міс-
цевого самоврядування;

- розмежування відповідальності центральних й 
місцевих органів виконавчої влади і органів місце-
вого самоврядування у сфері надання державних і 
громадських послуг [5, с. 95];

- розширення власної дохідної бази місцевих 
бюджетів усіх рівнів та створення відповідних сти-
мулів для нарощування доходів;

- запровадження системи фінансового вирівню-
вання та системи трансфертів, що ґрунтуються на 
прозорій правовій основі та об'єктивних критеріях 
[5, с. 96].

Із цією метою необхідно:
- запровадити прозору систему розподілу транс-

фертів між бюджетами різних рівнів, яка ґрунту-
ватиметься на об'єктивних показниках і критеріях. 
Трансферти слід визначати як різницю між норма-
тивними обсягами видатків та обсягами доходів, об-
рахованими із застосуванням коефіцієнта податко-
спроможності регіонів, і надавати з єдиного фонду.

- підвищити роль місцевих органів влади щодо 
визначення ставок оподаткування окремих місце-
вих податків і зборів та розширити їх перелік;

- здійснити законодавче розмежування та закрі-
плення між рівнями влади комунального майна як 
матеріальної та фінансової основи місцевого само-
врядування;

- визначити повноваження щодо здійснення міс-
цевими органами влади запозичень, їхніх обсягів 
і форм з метою фінансування місцевих бюджетів, 
запровадити спеціальні процедури державного фі-
нансового контролю за борговими та іншими фінан-
совими зобов’язаннями органів місцевого самовря-
дування [5, с. 97]. 

Для вирішення проблем, що виникають при 
формуванні місцевих бюджетів в Україні доцільно 
запропонувати такі шляхи їх вирішення:

- вдосконалити існуючу нормативно-законодав-
чу базу або розробити нову яка б могла чітко ре-
гулювати та визначати процес формування і вико-
ристання фінансових ресурсів місцевих бюджетів;

- здійснити поступовий перехід до децентралі-
зації управління місцевими бюджетами, що надасть 
можливість місцевим фінансам стати більш само-
стійним інститутом;

- реформувати місцеве оподаткування, а саме 
переведення деяких податків з розряду загально-
державних в місцеві для того щоб збільшити над-
ходження до місцевих бюджетів, встановити більш 
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справедливий міжрегіональний розподіл частки по-
датків;

- вдосконалити формули розподілу міжбюджет-
них трансфертів у розрахунку обсягів видатків по 
окремих галузях, що враховуються при визначенні 
дотації, призначеної для вирівнювання диспропор-
цій між місцевими бюджетами;

- чітко дотримуватись бюджетної дисципліни, 
що має відбитися в доцільному використанні бю-
джетних засобів;

- застосувати режим жорсткої економії бюджет-
них коштів;

- залучати іноземні інвестиції та кредити;
- впровадити здійснення контролю за формуван-

ням і використанням місцевих бюджетів громадою. 
Таким чином, застосувавши запропоновані заходи 
можливо досягнути успішного вирішення існуючих 
проблем.

Висновки проведеного дослідження. В Укра-
їні має бути переглянутий розподіл повноважень, 
відповідальності та фінансів між різними рівнями 
влади. Реформи мають бути спрямовані на надання 

органам місцевого самоврядування реальної влади і 
достатніх фінансових ресурсів для своєї діяльності, 
що сприятиме значному підвищенню ефективності 
бюджетної системи. Це дозволить мінімізувати іс-
нуючі проблеми та створити умови для динамічно-
го економічного підйому країни. На місцевому рівні 
децентралізація сприятиме значному покращенню 
якості публічних послуг, соціально-економічного 
становища регіонів, розвитку депресивних регіонів, 
уповільненню міграційних процесів, обумовлених 
економічними факторами. І тому стає необхідним 
здійснення адекватних заходів щодо оптимізації 
видатків місцевих бюджетів на фінансування соці-
ально-культурної сфери. Розробити нові пріоритети 
регіональної політики, надати допомогу економіч-
но проблемним територіям, не порушуючи ринко-
вих принципів; зберігаючи економічні стимули те-
риторіальних громад до оптимального залучення 
внутрішнього потенціалу розвитку, раціонального 
використання наявних місцевих ресурсів, ефектив-
ного господарювання, формування розвиненого кон-
курентного середовища.
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Постановка проблем. Однією з основних про-
блем розвитку фінансового ринку України є 

його низький рівень ліквідності порівняно з ринка-
ми інших найближчих країн. Для підвищення лік-
відності фінансового ринку необхідно мати насам-
перед економічну стійкість країни, що в свою чергу 
залежить від рівня інвестиційної активності.

Реальний інвестиційний процес має своє матері-
ально-технічне утримання у вигляді комбінування 
виробничих ресурсів, які надзвичайно різноманіт-
ні: природні, трудові, матеріально-технічні, інфор-
маційні. Цим чотирьом видам реальних ресурсів, 
сконцентрованих у реальному секторі економіки, 
протистоять фінансові ресурси, сконцентровані в 
сфері обігу, але здатні проникати з неї в сферу ви-
робництва в якості особливого інвестиційного ре-
сурсу. Ефективне комбінування виробничих ресур-
сів забезпечується організаційно – управлінським 
фактором, з одного боку, і наявністю фінансових 
ресурсів – з іншого. Таким чином, інвестиційно-фі-
нансових ресурсів належить особлива роль – вони 
виступають своєрідним спусковим механізмом ін-
вестиційного процесу, є основним фінансовим дже-
релом інвестиційних ресурсів. Тому від структури, 
обсягу та якості фінансових ресурсів, а також від 
того, наскільки ефективно вони застосовуються, за-
лежить економічний розвиток країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням цієї теми займалися: провідні вітчизня-
ні та закордонні фахівці цієї сфери: Д. Б’юкенен, 
В.О.Зінченко, С.В. Міщенко, Ф. Модільяні, С.В. На-
уменкова, В.Л.Смагін, І.О. Школьник. Водночас у 
сучасній економічній науці небагато фундамен-
тальних наукових досліджень, присвячених теоре-
тико-методологічним засадам фінансового ринку в 
трансформаційній економічній системі.

Мета статті – визначення основних тенденцій 
розвитку фінансових посередників на фінансовому 
ринку України та обґрунтування напрямів удоско-
налення вітчизняного фінансового ринку.

Виклад основного матеріалу. Динамічний роз-
виток фінансового ринку в умовах поглиблення 
процесів лібералізації та глобалізації світового гос-
подарства, посилення тенденції до дерегулювання 
фінансового ринку змушують по-новому оцінюва-
ти необхідність і можливість інтеграції фінансового 
ринку як основного інструменту міжнародної еко-
номічної політики.

Сучасною тенденцією розвитку посередництва 
на фінансовому ринку є – розширення сфери впли-
ву таких суб'єктів фінансового посередництва, як 
банки, які, безперечно, відіграють провідну роль у 
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розвитку національної економіки. Одночасно йдуть 
протилежні процеси «дезінтермедіаціі», коли бан-
ківські операції здійснюють спеціалізовані кредит-
но-фінансові інститути (пайові інвестиційні фонди, 
пенсійні фонди, страхові компанії тощо), тим самим 
створюючи серйозну конкуренцію банкам.

Основу вітчизняної кредитної системи склада-
ють банківські установи. Але в сучасних умовах роз-
витку світового та регіонального фінансових ринків 
починають відігравати небанківські фінансово-кре-
дитні установи. Небанківські кредитні установи ви-
ступають як фінансові посередники на грошовому 
ринку. Вони, як і банки, акумулюють заощадження 
населення і надають кредити. Але, на відміну від 
банків, ці установи залучають ті заощадження, які 
банківська система не може прийняти або не може 
задовольнити певні, часто індивідуалізовані умови 
інвесторів щодо розміщення своїх грошових коштів. 
Завданнями фінансових посередників і є подолання 
невизначеностей у взаємодії між кредиторами і по-
зичальниками. Вони купують у позичальника прямі 
вимоги і перетворюють їх у непрямі, які мають інші 
характеристики за термінами погашення, номінала-
ми, які і продають потім кредитори. Крім того, ряд 
спеціалізованих небанківських установ (страхові 
компанії, пенсійні фонди) на відміну від банків мо-
жуть акумулювати грошові заощадження на досить 
тривалі терміни і, таким чином, здійснювати довго-
строкові інвестиції. Їх широкий розвиток відобра-
жає процес структурної перебудови кредитної сис-
теми, є характерною ознакою розвитку сучасного 
фінансового ринку і виступає таким же важливим 
процесом, як і інтернаціоналізація діяльності всіх 
кредитно-фінансових інститутів [2, с. 5-12]. 

Основними тенденціями розвитку фінансово-
кредитних установ є те, посередники: засновують 
свою діяльність на кредитних відносинах; статут-
ний капітал формують або за рахунок паїв, внесе-
них їх засновниками, або за рахунок емісії акцій; не 
відкривають поточних рахунків своїм клієнтам; не 
мають кореспондентських рахунків; не приймають 
поточних вкладів до запитання. 

Так як небанківські кредитні установи не відкри-
вають поточних рахунків своїм клієнтам, то вони не 
можуть бути посередником у розрахунках і не мо-
жуть створювати уявних вкладів при кредитуванні 
своїх клієнтів. Отже, вони не можуть створювати 
і знищувати нові кредитні гроші, тобто не можуть 
збільшувати або скорочувати грошову пропозицію 
в країні, як комерційні банки. Небанківські кредит-
ні установи, як фінансові посередники грошового 
ринку, мобілізуючи розрізнені дрібні грошові суми 
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різних фізичних і юридичних осіб і перетворюючи 
їх в позичковий капітал, надають позики корпора-
ціям, банкам або уряду, набуваючи їхні облігації. 
Крім того, небанківські кредитні установи можуть 
надавати іпотечні та споживчі позики або надавати 
своїм членам кредитну взаємодопомога.

Здійснюючи свою діяльність на тому ж, що і бан-
ки, грошовому ринку, небанківські кредитні устано-
ви мають багато спільного з комерційними банками, 
але, разом з тим, функціонально їх діяльність зна-
чно відрізняється. Зокрема, небанківські кредитні 
установи не виконують таких функцій комерційних 
банків як створення і знищення нових кредитних 
грошей, а також функції посередника в розрахун-
ках своїх клієнтів. Разом з тим, небанківські кре-
дитні установи є фінансовими посередниками на 
ринку позичкового капіталу, надаючи грошові дже-
рела для задоволення потреб своїх клієнтів. 

Аналіз сучасного стану фінансового ринку Укра-
їни свідчить про те, що процес його якісної транс-
формації ще далекий від завершення. Формально, 
у вітчизняній економіці існують усі форми фінансо-
вих відносин, але вони не стали поки що ефектив-
ними. Значною мірою загрози й ризики посилилися 
під впливом світової фінансової кризи 2008–2009 
років. 

Показники розвитку небанківських фінансових 
посередників свідчать про стабільну динаміку їх 
розвитку (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Динаміка розвитку страхових компаній
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Рис. 2. Динаміка розвитку недержавних 
пенсійних фондів

Не зважаючи на збільшення обсягів залучених 
коштів фінансовими посередниками, актуальним 
питанням є фінансовий стан небанківських установ. 
Потрібно дослідити, які фінансові посередники ско-
ротили свою діяльність і чому, а які навпаки зміц-
нили свої позиції на ринку підтвердилися прогнози 
розвитку інститутів, які надають фінансові послуги 
після кризи. 

Ступінь розвитку ринку фінансових послуг обу-
мовлюється кількістю та якістю фінансових установ, 
а також різноманітністю фінансових послуг, які вони 
можуть запропонувати. Станом на кінець 2012 року 
у Державному реєстрі фінансових установ налічу-
валася 2041 фінансова установа, з них: 414 страхо-
вих компаній, 94 недержавних пенсійних фонди, 708 
кредитних установ (з них 617 кредитних спілок), 473 
ломбарди, 312 фінансових компаній та ін.

Активи небанківських фінансових установ все 
ще залишаються незначними у порівнянні з акти-

вами комерційних банків. Так, разом активи комер-
ційних банків та небанківських фінансових установ 
станом на 31.12.2012 становили 1 228,1 млрд. грн., у 
тому числі банків – 1 127,3 млрд. грн. (91,8%), не-
банківських фінансових установ – 100,8 млрд. грн. 
(8,2%).

Обсяг загальних активів небанківських фінансо-
вих установ з початку 2012 року має тенденцію до 
зростання. Так, протягом вказаного періоду активи 
фінустанов зросли на 26,2% та склали 7,1% ВВП 
України.

Динаміка показників діяльності кредитних уста-
нов свідчить про зменшення рівня ділової актив-
ності при збільшенні кількості зареєстрованих 
небанківських фінансових посередників. Відстежу-
ється тенденція скорочення обсягів наданих фінан-
совими компаніями позик та здійснення операцій з 
обміну валют. Обсяг виданих кредитів становив 1 
632,6 млн. грн. Загальна вартість доходу, отрима-
ного від інвестування пенсійних активів, склала 433 
млн. грн., або 46,8% від суми залучених внесків [1]. 

Суттєвим фактором, що стримує зростання ін-
вестиційних доходів недержавних пенсійних фондів 
є незначний обсяг залучених пенсійних внесків для 
забезпечення можливості здійснення диверсифіка-
ції пенсійних активів у дохідні фінансові інструмен-
ти. Сектор недержавного пенсійного забезпечення 
демонструє стабільне помірне зростання та набирає 
своєї ваги у якості інституціонального інвестора: 
при зростання пенсійних активів на 14,2% пенсійні 
внески учасників НПФ у 2012 році зросли на 19,2% 
та склали 1 313,7 млн. грн.

З 2011 року на фінансовому ринку України ак-
тивувалися учасники ринку небанківських послуг 
(ломбарди, фінансові компанії, факторингові ком-
панії, лізингові компанії). З іншого боку, кількість 
гравців у страховому ринку і ринку недержавних 
пенсійних фондів значно скоротилося. Потрібно від-
значити позитивну тенденцію у розвитку ринку по-
слуг ломбардів. 

Тенденції останніх років призвели до створення 
глобальної фінансової системи, що розвивається під 
впливом міжнаціональних економічних інтеграцій-
них відносин. Структура глобальних інтеграційних 
процесів вимагає від окремих держав високого рів-
ня розвитку національної економіки та фінансової 
системи. На сучасному етапі ступінь фінансової ін-
тегрованості є одним з критеріїв конкурентоспро-
можності економіки держави.

Становлення вітчизняних небанківських кредит-
них установ в цілому відбувається дуже повільно 
і абсолютно не відповідає завданням, які стоять 
перед державою в період розвитку ринкової еко-
номіки. Серед найбільш актуальних проблем, без 
вирішення яких не можна розраховувати на фор-
мування потужної ланки небанківських кредитних 
установ і посилення їх ролі у розвитку вітчизняної 
економіки, слід назвати:

недосконале правове поле, в рамках якого функ-
ціонують ці установи, а іноді і відсутність норма-
тивних актів прямого впливу , що регламентують 
дії того чи іншого ланки цього сектора;

значний рівень недовіри населення до дії бага-
тьох установ цієї системи;

в цілому сфера діяльності парабанківських кре-
дитних установ слабо контролюється державою, 
що значно підвищує ступінь ризику всіх учасників 
цього процесу і, перш за все, ризик головного аген-
та і інвестора.

Основними чинниками, що визначають доміну-
ючу роль банківських установ у розвитку процесів 
фінансової інтеграції на вітчизняному фінансовому 
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ринку є: розробка нових форм реалізації посеред-
ницької функції банків; визначальна роль банків у 
здійсненні посередницьких операцій на фінансово-
му ринку; створення системи дочірніх фінансових 
посередників банку; посилення вимог до адекват-
ності капіталу і платоспроможності банків; зрушен-
ня в попиті на фінансові послуги [4, с.32-36].

Проте, поряд із цілим рядом позитивних ефек-
тів від кооперації і координації фінансових по-
середників у фінансовому конгломераті, така 
модель фінансового посередництва може призво-
дити до посилення ризикової складової як в ціло-
му в діяльності фінансового конгломерату, так і 
кожного фінансового посередника, що входить до 
його складу.

Одним з дієвих механізмів активізації фінан-
сового посередництва в Україні є оптимізація ін-
вестиційних портфелів фінансових установ як ін-
ституційних інвесторів, в тому числі визначення 
справедливої вартості наявних фінансових інстру-
ментів, збалансування кредитних та депозитних 
портфелів кредитних установ, що забезпечить їх 
платоспроможність.

Висновки. Подолання проблем в діяльності не-
банківських фінансових установ та прискорення їх 
розвитку буде сприяти більш повному задоволенню 
потреб суб'єктів економічної діяльності у додатко-
вих фінансових ресурсах, забезпеченню ефектив-
ної трансформації капіталу та реалізації широкого 
переліку якісних фінансових послуг.

Серед основних шляхів вдосконалення діяльнос-
ті небанківських фінансових інститутів, є: розви-
ток інфраструктури фінансового ринку і створен-
ня сприятливих умов для розвитку небанківських 
фінансових інститутів, забезпечення прозорості ді-
яльності; впровадження системи нормативів; посту-
пове підвищення рівня капіталізації.

З метою забезпечення стабільності функціону-
вання фінансового ринку України доцільно запро-
вадити інтегровану систему регулювання фінан-
сового ринку України на основі консолідованого 
нагляду за діяльністю фінансових груп, банків та 
небанківських фінансово-кредитних посередників, 
які ґрунтуються на аналізі існуючих передумов і 
перешкод та передбачають поетапні сценарії консо-
лідації зусиль органів регулювання і нагляду.
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Постановка проблеми. Ефективна діяльність 
банків можлива лише за наявності у них до-

статнього обсягу фінансових ресурсів. Тому проблеми, 
пов'язані з ефективним формуванням банківських фі-
нансових ресурсів, на сьогоднішній день залишаються 
надзвичайно актуальними для банківських установ. 
Однією з головних умов успішного функціонування 
комерційного банку є його спроможність ефективно 
управляти активами, зобов'язаннями і капіталом у 
певному економічному середовищі та в межах існую-
чої нормативно-законодавчої бази. Становлення бан-
ківської системи України тісно пов’язане із створен-
ням ефективного механізму управління банківською 
діяльністю, що зумовлює необхідність підвищення 
ролі фінансового управління як найважливішого 
елемента загальної системи управління банківською 
установою, не розглядаються фінансові ресурси як 
безперервний фінансовий потік. Тому виникає прак-
тична потреба перегляду підходів щодо питань фор-
мування та використання фінансових ресурсів бан-
ківської установи. В умовах дефіциту фінансових 
ресурсів особливої актуальності набувають питання 
формування ресурсів банківських установ, оптиміза-
ції їхньої структури та вибору стратегії ефективного 
управління ними. 

Аналіз останніх досліджень. Проблематика 
формування ресурсної бази банків є об’єктом дослі-
дження провідних вчених-економістів як України, 
так і світу в цілому. Вагомий внесок в дослідження 
цього питання зробили такі вчені як: М. Алексеєнко, 
В. Бочаров, А. Вовканич, С. Землячов, С. Коваль, О. 
Лаврушин, А.Мороз, О. Присяжнюк, М. Савлук, О. 
Хаб’юк, М. Шевцова та інші.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
у відображенні особливостей управління фінансами 
банківських установ, визначенні джерел формування 
власних та залучених коштів для ефективного управ-
ління ними в процесі фінансової діяльності банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
сова діяльність комерційного банку – це діяльність, 
яка спричиняє зміни розміру та складу власного та за-
лученого капіталу банку. На сьогодні негативний вплив 
на результати банківської діяльності мають низькі до-
ходи населення та малого і середнього бізнесу. Поряд 
з цим незадовільний фінансовий стан позичальників 
потребує створення значних резервів, що в умовах 
відсутності відносно стабільних джерел надходження 
ресурсів ускладнює їх формування [1, с. 86].

Варто відзначити, А.Г. Загородній під фінансо-
вими ресурсами банку вважає сукупність фондів 
грошових засобів, що формуються банківською 

установою для здійснення нею підприємницької і 
комерційної діяльності банку і задоволення соці-
альних потреб колективу його працівників [3, с. 15]. 
Таким чином, фінанси банку як економічна кате-
горія мають природну матеріальну основу – рух 
фондів грошових засобів, їх формування (пасиви), 
розміщення і використання (активи). Звідси вини-
кає необхідність у здійсненні фінансової діяльності 
банку, тобто в проведенні системи заходів, направ-
лених на пошук джерел формування фондів грошо-
вих коштів, раціонального їх розміщення й ефек-
тивного використання, забезпечення необхідного 
для підтримання ліквідності банку співвідношення 
між пасивами й активами його балансу. 

Ресурси комерційного банку включають в себе: 
капітал комерційного банку (власні кошти банку), 
залучені кошти та позичені кошти. Власні ресурси 
комерційних банків формуються за рахунок ста-
тутного капіталу банку, а також фондів, які ство-
рюються банками для забезпечення фінансової 
стійкості, комерційної та господарської діяльності, 
а також прибутку поточного і минулого років.

Враховуючи структуру та джерела сформова-
них власних ресурсів банку можна виділити низку 
макроекономічних умов, що впливають на процес 
збільшення власних ресурсів. Отже, поповнення 
власної капітальної бази банків залежить від таких 
загальноекономічних чинників, як доходи населення 
та його довіра до банківської системи; законодавче 
поле діяльності банків, прибутковість діяльності на-
родного господарства країни, що в свою чергу впли-
не на прибуток банків та ін [2, с. 111].

Другою складовою ресурсів банків є залуче-
ні кошти. Необхідно відмітити, що більша частина 
ресурсів комерційного банку формується за ра-
хунок залучених та позичених коштів, а не влас-
них. Формування залучених банківських ресурсів 
через проведення депозитних операцій є однією з 
найважливіших основ організації діяльності комер-
ційних банків. Це пояснюється тим, що залученим 
ресурсам належить основна роль у покритті потреб 
банку в коштах для здійснення активних операцій.

У банківській практиці традиційно пріоритетна 
роль серед джерел формування залученого капіта-
лу належить депозитам. Однак комерційним банкам 
доцільно було б розвивати додаткові послуги з ве-
дення депозитів до запитання, оскільки це може по-
зитивно вплинути на стан залученого банківського 
капіталу в цілому, сприяти досягненню стабільності 
ресурсної бази, що відповідно позитивно відобра-
зиться на дохідності його активів і сприятиме зни-
женню ризику [6, с. 22].

© Стащук О.В., Литвинчук Н.В., 2014
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Депозитні операції відіграють значну роль у ді-
яльності банку, так як депозитні операції є голо-
вним джерелом проведення активних і, перш за 
все, це є вид пасивної операції. У сучасних умовах 
формування залучених банківських ресурсів може 
здійснюватися двома основними способами: шляхом 
проведення депозитних операцій та отримання по-
зик на грошовому ринку.

Ще одним джерелом поповнення ресурсів ко-
мерційного банку є міжбанківське кредитування. 
Міжбанківські кредити мають як правило коротко-
строковий характер. Загальний розмір отримання 
комерційним банком міжбанківських ресурсів об-
межується розміром власних ресурсів банку. Комер-
ційні банки можуть позичати кошти у Національно-
го банку України шляхом одержання кредитів через 
закриті кредитні аукціони; ломбардне кредитування 
або кредитування під забезпечення державних цін-
них паперів; шляхом рефінансування у формі пере-
обліку векселів та перезастави векселів [7].

Отже, основним джерелом залучених ресурсів 
є депозитні операції та послуги банків. Правильна 
та ефективна організація залучення ресурсів необ-
хідна для забезпечення нормальної банківської ді-
яльності.

Розглянемо динаміку пасивів банківської систе-
ми України у 2011 – 2013 роках (табл.1) [5].

Таблиця 1
Динаміка пасивів банківської системи України у 

2011 – 2013 роках, млн. грн

Рік Власний 
капітал

Зобов'язання 
банків Пасиви

2011 137 725 804 363 942 088
2012 155 487 898 793 1 054 280
2013 169 320 957 872 1 127 192

Наведені дані свідчать про абсолютне зростання 
обсягів ресурсів банківської системи України: від 
942 млн грн. у 2011 році до 1127 млн грн. у 2013 
році. Як бачимо, головним джерелом ресурсів ко-
мерційних банків є залучені та запозичені кошти, 
які становлять близько 85% загального обсягу ре-
сурсів, що в цілому відповідає світовій банківській 
практиці. Незважаючи на це, важливу роль в ефек-
тивній діяльності комерційного банку відіграють 
власні ресурси. Найважливіше значення належить 
власному капіталу, який використовується для за-
хисту вкладників і кредиторів і для покриття збит-
ків від банківських операцій.

Для кращого відображення ефективності управ-
ління фінансовою діяльністю комерційних банків 
розглянемо показники адекватності регулятивного 
капіталу. Чим вище значення показника достатнос-
ті (адекватності) регулятивного капіталу, тим біль-
ша частка ризику, що її беруть на себе власники 
банку. І навпаки, чим нижче значення показника, 
тим більша частка ризику, що її приймають на себе 

кредитори та вкладники банку. В даному випадку, 
ми бачимо, що показник має негативну тенден-
цію (табл.2). Так у 2011р. такий показник становив 
20,83%, а у 2013р. – 18,06%. 

Таблиця 2
Показники адекватності регулятивного капіталу 
комерційних банків України у 2011 – 2013 роках

Рік Показник адекватності 
регулятивного капіталу, %

2011 20,83
2012 18,90
2013 18,06

 
Проведений аналіз свідчить, що нинішній рівень 

капіталу в банківській системі України є недостат-
нім для забезпечення стабільного функціонування 
та розвитку банків. Перед комерційними банками 
стоїть завдання ефективного розміщення ресур-
сів, яке відшкодувало б затрати та принесло банку 
прибуток. Це можливо при здійсненні комерційним 
банком у тісному взаємозв'язку пасивних операцій 
з активними. Серед причин такої ситуації є відсут-
ність послідовної державної політики регулювання 
капіталу, низький рівень корпоративного управлін-
ня в банківській сфері, а також ігнорування ризиків 
корпоративного управління у системах ризик-ме-
неджменту.

Забезпечення банківської ефективності грун-
тується на оптимізації управління активами і па-
сивами, оскільки існує тісний взаємозв’язок між 
стійкою прибутковістю та нарощуванням ресурсів 
власного капіталу банків за умови оптимізації рівня 
ризикованості банківської діяльності. Саме підви-
щення рівня капіталізації банків здатне забезпечи-
ти ефективну роботу фінансово-кредитної системи 
України [4, с. 204].

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки, що 
для ефективного управління комерційними банками, 
з метою підвищення їх конкурентоспроможності та 
фінансової стабільності, потрібно забезпечити пропо-
рційне зростання капіталу та обсягів активно-пасив-
них операцій, підвищити прибутковість банківських 
операцій за рахунок кредитування і обслуговуван-
ня населення та забезпечити належний рівень бан-
ківського менеджменту. Перед комерційним банком 
постає завдання ефективного розміщення ресурсів, 
яке б надало банку прибуток, а для досягнення цього 
комерційний банк повинен підтримувати визначене 
співвідношення між власними та залученими кошта-
ми. Надмірна наявність залучених коштів посилює 
ризик і підвищує потенційну загрозу неплатоспро-
можності комерційного банку, а також можливість 
потрапити під контроль інших комерційних банків 
та кредиторів, що може дозволити останнім впли-
вати як на поточну діяльність, так і на проведення 
банком кредитної політики в цілому.
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Постановка проблеми. Ключовою проблемою 
багатьох вітчизняних підприємств є під-

вищення ефективності їх функціонування та за-
безпечення економічного зростання в умовах по-
силення конкуренції як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Інструментом подолання вка-
заної проблеми є фінансовий аналіз, який поклика-
ний ідентифікувати зміни фінансових результатів, 
контролювати відношення фінансових показників 
підприємства та його головних конкурентів, визнача-
ти загрозу банкрутства, ризиків капіталовкладень, а 
також орієнтувати на вирішення ряду інших аспек-
тів покращення фінансово-господарської діяльності 

з метою довгострокового планування розвитку та 
прийняття відповідних управлінських рішень. Попе-
редження розвитку негативних кризових явищ на 
підприємстві є можливим тільки за умови постійного 
забезпечення управлінського персоналу інформаці-
єю про поточний рівень фінансової стійкості, плато-
спроможності підприємства, а також його здатність 
до подальшого розвитку. Таку фінансово-аналітичну 
інформацію отримують за результатами оцінки фі-
нансового стану підприємства.

Проблему оцінки фінансового стану підприєм-
ства розглядали у своїх працях такі зарубіжні та 
вітчизняні науковці і практики, як І.Т. Балабанов, 
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В.М. Івахненко, О.М. Волкова, О.І. Барановський, 
Г.В. Савицька, Л.А. Лахтіонова, В.М. Родіонова,  
А.І. Даниленко, М.І. Баканов, О.Г. Мендрул, А. Гро-
пелі, М.Г. Чумаченко, О.О. Терещенко, М.О. Федо-
това, Т.Є. Унковська, А.В. Чупіс, О.В. Павловська, 
Т. Карлін, В.М. Суторміна, В.В. Сопко, Н.О. Русак, 
І.В. Зятковський, Е. Хелферта, В.П. Привалов та ін.

Постановка завдання. Головним завданням да-
ної статті є виявлення основних проблем і недолі-
ків оцінки фінансового стану підприємства, а також 
розробка та обґрунтування рекомендацій щодо їх 
вирішення та усунення. Вирішення цих проблем 
вимагає уніфікації інформаційного забезпечення 
фінансового стану підприємства, уточненого ви-
значення сутності фінансового стану підприємства, 
понять «ліквідність», «фінансова стійкість», «пла-
тоспроможність» підприємства та економічного 
змісту, що закладений в ці поняття, використання 
зарубіжного досвіду з фінансового аналізу з по-
дальшим його пристосуванням до умов вітчизняно-
го господарювання. Інформаційною базою для про-
ведення аналізу фінансового стану підприємства є 
бухгалтерська звітність.

Основними завданнями аналізу фінансового ста-
ну є:

- дослідження рентабельності та фінансової 
стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання май-
на (капіталу) підприємства, забезпечення підпри-
ємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквіднос-
ті, платоспроможності та фінансової стійкості під-
приємства;

- оцінка становища підприємства на фінансово-
му ринку та кількісна оцінка його конкурентоспро-
можності;

- визначення ефективності використання фінан-
сових ресурсів підприємства.

Виклад основного матеріалу. Згідно з [1, с. 74 
– 75] фінансовий аналіз – це процес дослідження 
фінансового стану і основних результатів фінан-
сової діяльності підприємства з метою виявлення 
резервів підвищення його ринкової вартості і забез-
печення ефективного розвитку.

У [2, с. 54] наводиться дещо інше визначення 
цього поняття. Фінансовий аналіз – це спосіб нако-
пичення і перетворення фінансової інформації. При 
цьому інформація фінансового характеру викорис-
товується з метою:

- оцінки поточного і перспективного фінансового 
стану підприємства;

- оцінки можливих і доцільних темпів розвитку 
підприємства з позиції їх фінансового забезпечення;

- виявлення доступних джерел засобів і оцінки 
можливості та доцільності їх мобілізації;

- прогнозування стану підприємства на ринку 
капіталів.

Фінансовий стан – це складна, інтегрована за 
багатьма показниками характеристика діяльнос-
ті підприємства в певному періоді, що відображає 
ступінь забезпеченості підприємства фінансови-
ми ресурсами, раціональності їх розміщення, за-
безпеченості власними оборотними коштами для 
своєчасного проведення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної 
господарської діяльності в майбутньому.

На даному етапі розвитку української економіки 
ключовою проблемою багатьох підприємств є ефек-
тивність їх функціонування та економічне зрос-
тання. Систематично аналізуючи фінансовий стан 
підприємства, можна встановити тенденції зміни 
фінансових результатів діяльності, контролювати 

співвідношення рівня фінансових показників під-
приємства і його конкурентів як з метою довгостро-
кового планування розвитку, так і для прийняття 
рішень у поточному плануванні. Фінансовий аналіз 
може використовуватись для визначення загрози 
банкрутства, ризику вкладення капіталу у певне 
підприємство чи вид діяльності. Результати ана-
лізу можуть використовуватися банками для ви-
значення суми позик, які вони можуть без ризику 
неповернення кредиту надати тому або іншому під-
приємству. Інструментом дослідження фінансового 
стану підприємства є фінансовий аналіз.

Стійкий фінансовий стан підприємства форму-
ється в процесі всієї його виробничо-господарської 
діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна 
об'єктивно здійснити не через один, навіть найваж-
ливіший, показник, а лише за допомогою комплек-
сної системи показників, що детально й усебічно 
характеризують фінансовий стан підприємства. До 
основних груп таких показників слід віднести:

1. показники оцінки майнового стану, які дають 
відомості про тенденції зміни структури фінансо-
вих ресурсів підприємства за певний період;

2. показники оцінки ліквідності, зниження зна-
чення яких свідчить про загальне погіршення си-
туації стосовно забезпечення підприємства оборот-
ними коштами і про необхідність серйозних заходів 
для управління ними;

3. показники оцінки фінансової стійкості (плато-
спроможності), що відображають частку власного ка-
піталу в загальній сумі фінансових засобів. На думку 
авторів, узагальнений показник фінансової стійкості 
підприємства займає вагоме значення серед інших 
показників фінансового стану підприємства, адже 
він відображає інтенсивність використання позико-
вих засобів, рівень довгострокової стійкості підпри-
ємства без позикових засобів та ступінь залежності 
підприємства від короткострокових зобов'язань;

4. показники оцінки ділової активності (оборот-
ності), що дозволяють зробити висновок про ефек-
тивність основної діяльності підприємства, що ха-
рактеризується швидкістю обертання фінансових 
ресурсів підприємства;

5. показники оцінки рентабельності (прибутко-
вості), що характеризують фінансові результати і 
ефективність діяльності підприємства в цілому.

Але, на думку багатьох відомих економістів, 
найбільш узагальнюючим абсолютним показником, 
який характеризує фінансовий стан підприємства, 
є відповідність або невідповідність (надлишок або 
нестача) джерел власних коштів для формуван-
ня запасів і витрат, тобто різниця між величиною 
джерел власних коштів і запасів та витрат. У разі 
відповідності або перевищення власних джерел 
формування оборотних активів наявності запасів і 
витрат – фінансовий стан підприємства вважається 
стійким, у разі нестачі власних джерел для покрит-
тя запасів і витрат – нестійким.

Для успішного виконання процесу фінансового 
аналізу важливим є вибір методу, яким він про-
водиться.

Найбільш поширеними методами фінансового 
аналізу є [1, 2, 5]:

• горизонтальний аналіз;
• вертикальний аналіз;
• трендовий аналіз;
• метод фінансових коефіцієнтів;
• порівняльний аналіз;
• факторний аналіз.
Горизонтальний (часовий) аналіз полягає у по-

рівнянні кожної позиції поточної звітності з мину-
лим періодом.
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Вертикальний (структурний) аналіз забезпечує 
визначення структури вислідних фінансових по-
казників з виявленням впливу кожної позиції звіт-
ності на вислід загалом.

Трендовий аналіз полягає в порівнянні кожної 
позиції звітності з минулими періодами і виявлення 
тренду, тобто основної тенденції динаміки показ-
ника, яка є вільною від випадкових впливів індиві-
дуальних особливостей окремих періодів. За допо-
могою тренду формуються і відповідно оцінюються 
можливі прогнозні значення показника в майбут-
ньому.

Аналіз відносних показників (фінансових ко-
ефіцієнтів) полягає в розрахунку числових відно-
шень показників різних форм звітності, визначенні 
взаємозв’язку між ними. Фінансові коефіцієнти є 
вихідною базою для факторного аналізу фінансово-
го стану підприємства.

Порівняльний (просторовий аналіз) – це вну-
трішній аналіз показників звітності підприємства, 
дочірніх підприємств, підрозділів, цехів, а також 
порівняння показників даного підприємства з відпо-
відними показниками конкурентів, з нормативними 
чи середньогалузевими даними.

Факторний аналіз дає змогу виявити вплив 
окремих факторів на вислід за допомогою детер-
мінованих чи стохастичних прийомів дослідження. 
Факторний аналіз може бути як прямим, коли ви-
слід розкладається на складові частини, так і зво-
ротним (синтез), коли окремі елементи з’єднуються 
в узагальнюючий показник.

При розгляді проблеми фінансового стану, 
оскільки фінансова стійкість є відображенням стій-
кого фінансового стану підприємства, на думку ав-
торів, слід ототожнювати поняття «фінансова стій-
кість» і «стійкий фінансовий стан».

Щодо платоспроможності та ліквідності під-
приємства, необхідно чітко розмежовувати ці два 
поняття. При цьому платоспроможність потрібно 
розглядати як здатність підприємства виконувати 
свої зобов’язання перед кредиторами, а ліквідність 

– як спроможність його швидкого перетворення 
на грошові кошти протягом мінімального проміж-
ку часу за найвищими цінами в поточній ринковій 
ситуації.

Ще однією проблемою в оцінці фінансового ста-
ну підприємства є існування різних систем бух-
галтерського обліку та порядку складання форм 
фінансової звітності в країнах з ринковою еконо-
мікою, що призводить до неможливості здійснення 
порівняльного аналізу отриманих результатів оцін-
ки фінансового стану підприємницьких структур 
різних держав. Це ще раз свідчить про важливість 
розуміння схеми обліку, яка лежить в основі фор-
мування фінансових показників, та необхідність 
уніфікації інформаційного забезпечення оцінки фі-
нансового стану на міжнародному рівні.

У кінцевому результаті аналіз фінансового стану 
підприємства повинен дати керівництву підприєм-
ства картину його дійсного стану, а особам, що без-
посередньо не працюють на даному підприємстві, 
але зацікавлені у його фінансовому стані – дані, 
необхідні для безстороннього судження, наприклад, 
про раціональність використання вкладених у під-
приємство додаткових інвестицій тощо.

Висновки з проведеного дослідження. З вище-
наведеного можна зробити висновок, що фінансо-
вий аналіз використовується з метою:

1) оцінки фінансового стану підприємства;
2) оперативного управління (регулювання) фі-

нансових потоків;
3) планування поточної виробничої та фінансо-

вої діяльності;
4) прогнозування.
При проведенні оцінки фінансового стану під-

приємства слід вивчати значення отриманих в 
результаті аналізу фінансового стану показників, 
з точки зору відповідності їх фактичних значень 
нормативним для конкретного підприємства рівням, 
визначати фактори, що вплинули на величину по-
казника в звітному періоді та здійснювати прогноз 
її величини на перспективу.
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Постановка проблеми. Діяльність підприєм-
ства в системі ринкової економіки немож-

лива без періодичного використання різноманітних 
форм залучення кредитів.

В даних економічних умовах більшість підпри-
ємств хотіло б залучити кредити для стабілізації 
фінансового стану. Тому банки або кредитно-фінан-
сові установи в процесі кредитування використову-
ючи низку методів та прийомів досліджують фінан-
совий стан та кредитоспроможність позичальника, 
проте навіть правильна оцінка не може звести ри-
зик неповерненості кредиту до нуля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання теорії оцінки кредитоспроможності дослі-
джувала велика кількість вітчизняних вчених, а 
саме: Ю. Бугель, В. Вітлінський, О. Вовчак, В. Га-
ласюк, І. Гуцал, Н. Дехтяр, О. Дзоблюк, А.Єпіфанов, 
Н.І. Корецька, О.В. Корольова-Казанська, Л. При-
мостка, О.Терещенко, та інші. Проте не вирішеними 
залишилися проблеми інтегральної оцінки кредито-
спроможності вітчизняних підприємств.

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
окремлення ключових проблем у сфері діагности-
ки кредитоспроможності підприємств в Україні, а 
основним завданням пошук шляхів вдосконалення 
методики оцінки кредитоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кре-
дитоспроможність – наявність у боржника (контр-
агента банку) передумов для проведення кредитної 
операції і його спроможність повернути борг у по-
вному обсязі та в обумовлені договором строки [2].

Різноманітність підходів до визначення кредито-
спроможності проявляється також і в підходах до 
її оцінки. Кожен банк розробляє власні критерії та 
методики оцінки кредитоспроможності позичальни-

ка на основі кількісних та якісних характеристик. У 
науково-практичній літературі також здебільшого 
виокремлюють кількісні та якісні критерії кредито-
спроможності.

Кредитосіїроможність прямо пов’язана з фінансо-
во-господарським станом підприємства – сукупністю 
характеристик, які розкривають його забезпеченість 
фінансовими ресурсами, необхідними для ефектив-
ного функціонування, ефективністю використання 
власних і залучених ресурсів, фінансово-господар-
ськими зв’язками з іншими суб’єктами господарської 
діяльності, платоспроможністю, прибутковістю, фі-
нансовою стабільністю і діловою активністю [5, 10].

Так, в літературних джерелах оцінку кредито-
спроможності часто зводять до оцінки фінансового 
стану [3, 119-122]. На думку І.В. Рудченко, „креди-
тоспроможність охоплює такі сторони фінансового 
становища підприємства, як платоспроможність, 
фінансова стійкість, ділова активність, прибутко-
вість, якість і вартість забезпечення, кредитна іс-
торія позичальника тощо” [6, 165]. 

Національний банк України в „Положенні про 
порядок формування та використання резерву 
для відшкодування можливих втрат за кредитни-
ми операціями банків” затвердженому постановою 
Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р. розробив 
методику аналізу фінансового стану позичальни-
ка, яка має враховуватися банками обов’язково [1]. 
Однак наведені в Положенні вимоги є мінімально 
необхідними, і кожен банк може розробити власний 
підхід з урахуванням своєї специфіки, основних по-
ложень кредитної політики та конкретних еконо-
мічних умов. Відповідно до даного положення: 

1. Банки самостійно встановлюють нормативні 
значення та відповідні бали для кожного показника 
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залежно від його вагомості (значимості) серед ін-
ших показників, що можуть свідчити про найбільшу 
ймовірність виконання позичальником зобов'язань 
за кредитними операціями.

2. Вагомість кожного показника визначається 
індивідуально для кожної групи позичальників за-
лежно від кредитної політики банку, особливостей 
клієнта (галузь економіки, сезонність виробництва, 
обіговість коштів тощо), ліквідності балансу, стано-
вища на ринку тощо.

3. Банк визначає клас позичальника за резуль-
татами оцінки фінансового стану позичальника на 
підставі загальної суми балів за основними та до-
датковими (суб'єктивними) показниками.

4. Питома вага суми балів за додатковими 
(суб'єктивними) показниками не може перевищува-
ти 30% від визначеної банком загальної суми балів 
за результатами оцінки фінансового стану пози-
чальника.

5. Банки повинні визначити нормативні значення 
показників платоспроможності та фінансової стій-
кості з урахуванням статистичних даних галузі гос-
подарства в якій він працює.

У процесі оцінки кредитоспроможності пози-
чальника в подальшому здійснюють перерахунок 
розглянутих груп показників у рейтингове число, 
яке визначається шляхом порівняння показників 
діяльності підприємства з їх нормативними зна-
ченнями, на основі чого присвоюється певна сума 
балів для кожного з показників. Залежно від рівня 
фінансового стану позичальника йому присвоюєть-
ся один із п’яти класів. У положенні відповідно на-
ведена характеристика даних класів. 

Однак, об’єднання українських банків (за реко-
мендаціями НБУ) в єдиний рейтинг різноманітних 
кількісних і якісних показників породжує значний 
суб’єктивізм. Так, ПАТ „Промінвестбанк” розро-
бив і використовує методику визначення креди-
тоспроможності позичальника на основі кількісної 
оцінки фінансового стану та якісного аналізу ри-
зиків. Фінансовий стан позичальника оцінюється з 
урахуванням тенденцій у змінах фінансового стану 
і факторів, що впливають на ці зміни. З цією ме-
тою аналізується динаміка оціночних показників, 
структура статей балансу, якість активів, основні 
напрямки фінансово-господарської політики пози-
чальника. Перевага надається показникам рента-
бельності. До суб’єктивних показників, що врахову-
ються ПАТ „Промінвестбанк”, належать: кредитна 
історія клієнта, умови діючої кредитної угоди, ефек-
тивність управління позичальника, вплив галузе-
вих та географічних факторів, оцінка ділових якос-
тей керівництва позичальника та інша інформація. 
Максимальна сума балів (30 балів) нараховується 
тим підприємствам, в яких рівень рентабельності 
виробництва перевищує 20 %. Інші показники оці-
нюються з максимальною сумою – 10 балів. Крім 
того, позичальникам нараховуються також бали за 
збільшення питомої ваги власних обігових коштів у 
загальній сумі валюти балансу. Якщо питома вага 
власних обігових коштів у загальній сумі валюти 
балансу перевищує 30 %, такому підприємству на-
раховується максимальна сума балів – 10.

ПАТ КБ „Правекс-Банк” з метою визначення 
рівня кредитоспроможності суб’єкта господарю-
вання використовує методику оцінки фінансового 
стану позичальника, яка включає наступні етапи: 
загальна характеристика позичальника; аналіз по-
казників фінансового стану позичальника; кредит-
на історія; наявність забезпечення і оцінка якості 
застави; аналіз ефективності комерційної угоди, 
що кредитується. Завершується оцінка фінансово-

го стану визначенням класу позичальника і ймо-
вірності повернення кредиту в строк. Результат 
проведеної оцінки оформляється у вигляді довідки 
кредитного спеціаліста, в якій відображається кіль-
кість балів за кожним показником, загальна кіль-
кість балів і клас позичальника. При оцінці креди-
тоспроможності позичальника за методикою оцінки 
ПАТ КБ „Правекс-Банк” розраховують наступні 
показники: коефіцієнт миттєвої ліквідності; коефі-
цієнт поточної ліквідності; коефіцієнт загальної лік-
відності; коефіцієнт маневрування власних коштів; 
коефіцієнт незалежності; рентабельність активів, 
рентабельність продажів, показники аналізу гро-
шових потоків. Особливу увагу банк приділяє вар-
тості забезпечення за кредитним проектом, можли-
вості реалізації і передачі майна іншим суб’єктам. 
Загальна кількість балів яку може отримати під-
приємство класу А становить 1000 і більше.

ПАТ КБ „Надра” здійснює оцінку кредитоспро-
можності позичальника в три етапи. На першому 
етапі розраховуються показники за наступними 
аналітичними группами: показники ліквідності та 
мобільності; показники ділової активності та при-
бутковості; показники фінансової стійкості пози-
чальника; коефіцієнт забезпечення кредиту. Оцінка 
і узагальнення основних показників здійснюються 
на другому етапі оцінки кредитоспроможності по-
зичальника. При здійсненні оцінки стану позичаль-
ника, крім фінансових показників, враховуються 
певні додаткові показники суб’єктивного характеру 
з метою з’ясування іміджу позичальника – юри-
дичної особи, його ринкової позиції, перспектив 
розвитку, професійності та порядності керівни-
цтва, якості кредитної історії позичальника та його 
засновників, інші характеристики ефективності 
управління та якості керівного складу позичальни-
ка-юридичної особи. Загальна кількість балів яку 
може отримати підприємство, яке відноситься до 
класу А становить 480 і більше.

Методика проведення оцінки фінансового стану 
позичальників ПАТ „Райфайзен банк Аваль” вклю-
чає наступні аналітичні блоки: показники фінансо-
вого стану, обороти по рахунках; кредитну історію, 
об’єктивні фактори діяльності клієнта, додаткові 
фактори. Особливістю методики ПАТ „Райфайзен 
банк Аваль” є врахування об’єктивних та додат-
кових факторів діяльності підприємства, наявність 
частки ПАТ „Райфайзен банк Аваль” у статутно-
му фонді клієнта, специфіка діяльності, наявність 
нерухомості, характер зв’язків з контрагентами, 
наявність постійної валютної виручки, участь у 
спільних програмах, наявність державної підтрим-
ки, судова причетність позичальника. Позичальник 
класу А може отримати загальну суму балів 550 і 
більше

Визначення кредитоспроможності за методика-
ми комерційних банків, засвідчило таке:

– банки не тільки самостійно визначали значу-
щість кожного із запропонованих НБУ показників 
індивідуально для кожної групи позичальників, а й 
самостійно вибирали систему показників та вели до-
вільну градацію балів відповідно до кожного класу.

– за самостійно розробленими банками крите-
ріями оцінки позичальників часто завищується їх 
клас, що призводить до штучного поліпшення ре-
ального фінансового стану позичальника;

–  класифікація одного і того ж позичальника в 
різних банках істотно відрізняється.

Результати оцінювання кредитоспроможності за 
даною методикою не давали об’єктивної інформації 
для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. 
Часто банки присвоювали одинакові клас позичаль-
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никам із діаметрально протилежними значеннями 
фінансових показників. Водночас позичальники із 
незадовільними фінансовими показниками могли 
отримати найвищі класи. Різні банки присвоюва-
ли одному й тому ж позичальнику абсолютно різ-
ні класи за ризиком. Логічним наслідком низької 
якості оцінки стала значна питома вага проблемних 
кредитів у кредитному портелі українських банків.

Стимулом для вітчизняної банківської системи 
до переходу на міжнародні стандарти оцінювання 
кредитних ризиків згідно з вимогами Базеля II та 
нормативними актами ЄС можна вважати прийнят-
тя „Положення про порядок формування та вико-
ристання банками України резервів для відшкоду-
вання можливих втрат за активними банківськими 
операціями” затвердженого постановою Правління 
НБУ № 23 від 25.01.2012, яке набуло чинності з 31 
грудня 2012 року. Цим документом запроваджено 
систему рейтингової оцінки кредитоспроможнос-
ті позичальників юридичних осіб. В Україні перші 
дослідження в цьому напрямку були зроблені О.О. 
Терещенком, який розробив галузеві дискримінант-
ні функції для українських галузей промисловості. 

Відповідно до даного Положення розроблено мо-
делі розрахунку інтегрального показника боржни-
ка-юридичної особи для великого або середнього та 
малого підприємства в розрізі видів економічної ді-
яльності згідно з Класифікатором видів економічної 
діяльності (КВЕД) та наведено методику розрахун-
ку фінансових коефіцієнтів які використовуються 
для розрахунку інтегрального показника

Запропонований підхід включає наступні кроки:
1. Вибір моделі інтегральної оцінки фінансового 

стану позичальника:

а) з’ясування категорії підприємств, до якої на-
лежить позичальник: суб’єкт малого підприємни-
цтва чи середнє (велике) підприємство;

б) з’ясування виду економічної діяльності пози-
чальника за КВЕД.

 2. Розрахунок фінансових коефіцієнтів, які пе-
редбачені моделлю, та визначення інтегрального 
показника фінансового стану позичальника. 

3. Визначення класу боржника відповідно до рів-
ня фінансового стану.

4. Розрахунок коефіцієнта покриття боргу, на 
основі якого визначається спроможність позичаль-
ника обслуговувати отримані кредити.

5. Присвоєння категорії якості кредитної забор-
гованості відповідно до класу позичальника та ста-
ну обслуговування боргу.

 6. Додатковий аналіз відповідно до внутрішньо-
го положення .

 7. Визначення показника ризику кредиту в меж-
ах встановленого для категорії якості діапазону.

Проведемо порівняльний аналіз оцінки кредито-
спроможності підприємства за викладеними вище 
методиками.

Відповідно до проведеного аналізу клас креди-
тоспроможності ДП „Гринявське лісове господар-
ство” впродовж досліджуваного періоду поступово 
знижується. Згідно рейтингової шкали ДП „Гри-
нявське лісове господарство” відноситься до класу 
„А” у 2011 році, „Б” у 2012 році, „В” у 2013 році 
за класифікацією НБУ. Тобто у 2013 році: фінансо-
ва діяльність задовільна і потребує більш достат-
нього контролю; надходження коштів і платоспро-
можність позичальника свідчать про ймовірність 
несвоєчасного погашення кредитної заборгованості 

Таблиця 1
Визначення класу позичальника ДП „Гринявське лісове господарство”

у 2011-2013 роках на основі рейтингової оцінки 
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Період функціонування 0,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5
Наявність бізнес-плану 1 1 1 1 1 1 1
Прибуткова діяльність 2 2 4 3 6 3 6
Погашення позичок 6 1 6 1 6 1 6
Сплата відсотків 6 1 6 1 0 1 6
Разом по групі І 39 43 43
Коефіцієнт загальної ліквідності 8 0,633 0 0,493 0 0,294 0
Коефіцієнт швидкої ліквідності 7 0,373 7 0,227 0 0,133 0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 6 0,029 0 0 0 0 0
Разом по групі ІІ 35 0 0
Коефіцієнт фінансової стійкості 6 1,969 6 1,308 6 1,105 6
Коефіцієнт фінансової незалежності 5 0,663 5 0,567 0 0,525 0
Коефіцієнт фінансового ливериджу 4 0,508 4 0,765 4 0,905 4
Коефіцієнт оборотності балансу 4 2,366 4 2,077 4 1,938 4
Коефіцієнт маневреності 4 -2,954 0 -3,210 0 -2,960 0
Разом по групі ІІІ 76 56 56
Коефіцієнт забезпечення кредиту 8 2,00 16 2 16 2 16
Оборотність дебіторської заборгованості 2 18974 4 21,967 4 31,640 4
Оборотність кредиторської заборгованості 2 7,250 0 6,054 0 5,684 0
Оборотність готової продукції 2 94,064 4 135,065 4 116,414 0
Разом по групі IV 48 48 40
Всього 198 147 139
КЛАС A Б B
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в повній сумі та в строки, передбачені договором, 
якщо недоліки не будуть усунені; одночасно спо-
стерігається можливість виправлення ситуації і по-
кращення фінансового стану позичальника. Забез-
печення кредитної операції має бути ліквідним і не 
викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, пра-
вильності оформлення угод про забезпечення тощо.

Результати оцінки за моделлю розрахунку ін-
тегрального показника боржника-юридичної особи 
для великого або середнього підприємства відпо-
відно до його галузевої приналежності наведені у 
таблиці 2

Відповідно до проведеного аналізу та згідно 
даних інтерпретації ДП „Гринявське лісове гос-
подарство” у 2011 році відноситься до класу 2, у 
2012-2013 роках до класу 3. Проте характеристика 
даних класів не наведена у Положенні 2012 року, 
та й зважаючи на те що загальна кількість класів 9, 
результат за інтегральною оцінкою очевидно буде 
кращим.

Як бачимо дані аналізу за рейтинговою моделлю 
знову дещо не співпадають з результатами згідно 
моделі розрахунку інтегрального показника борж-
ника-юридичної особи. Це можна пояснити тим, що 
згідно галузевої приналежності для ДП „Гриняв-
ське лісове господарство” застосовується дискри-
мінантна функція високими фінансовими індикато-
рами в якій є показник рентабельності активів та 
фінансової незалежності. А згідно методики рей-
тингової оцінки підприємство не доотримує відпо-
відної кількості балів, в зв’язку з низькими показ-
никами ліквідності. Позитивн, що в обох випадках 
ДП „Гринявське лісове господарство” є кредито-
спроможним. 

Погоджуємося з думкою О.О. Терещенко, що ти-
повими недоліками в оцінці кредитоспроможності 
на основі „Положення про порядок формування та 
використання резерву для відшкодування можли-
вих втрат за кредитними операціями банків” є такі:

– ігнорування галузевих специфікацій пози-
чальників (орієнтація на середньогалузеві значення 
окремих показників не дає змоги врахувати осо-
бливості виду діяльності позичальників, оскільки 
середньогалузеві значення є надто узагальненими);

– неоднозначність нормативних значень окре-
мих показників, відсутність їх практичного обґрун-
тування;

– суб’єктивність при формуванні вибірки показ-
ників, зокрема якісних, які підлягають аналізу, та 
врахуванні вагомості впливу окремих показників на 
загальні результати аналізу;

– відсутність єдиного класифікатора кредито-
спроможності та надійності підприємств;

– внутрішні методики (оціночні коефіцієнти) не 

враховують усі фінансові параметри, що впливають 
на кредитний ризик;

– недостатній рівень об’єктивності показників 
звітності через можливість маніпулювання показ-
никами на деяких рівнях менеджменту [7, с. 27].

Перевагою даної методики, на нашу думку, є те, 
що в ній чітко охарактеризовано класи кредито-
спроможності підприємства, що сприяє прийняттю 
ефективних управлінських рішень.

„Положення про порядок формування та вико-
ристання банками України резервів для відшкоду-
вання можливих втрат за активними банківськими 
операціями” нівелює недоліки попереднього в ре-
зультаті чого дає можливість врахувати сферу гос-
подарської діяльності підприємства та його розмір; 
враховує особливості побудови вітчизняних форм 
звітності; дає можливість присвоєння однакового 
класу позичальникам з однаковими показниками 
звітності не залежно від банку та регіону його роз-
ташування; враховує показник ризику кредиту.

На нашу думку, можна виділити наступні недо-
ліками оціінки кредитоспроможності на основі „По-
ложення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування мож-
ливих втрат за активними банківськими операція-
ми”:

– не визначено чіткої характеристики класу по-
зичальника на основі цього не можна зробити одно-
значного висновку щодо рівня кредитоспроможнос-
ті підприємства;

– деякі індикатори при визначенні інтегрального 
показника є сприяють завищенню показника, що не 
завжди є обґрунтованим ;

– не враховує якісних критеріїв та факторів ді-
яльності підприємства.

В Україні нема єдиної стандартизованої методи-
ки оцінки кредитоспроможності. Причинами цього, 
як зазначають О. Вовчак та Н. Меда є: історично 
сформовані практичні підходи до оцінки кредито-
спроможності позичальника та особливості індиві-
дуальної культури кредитування; консервативність 
поглядів вітчизняних банків щодо вибору інстру-
ментарію оцінки кредитоспроможності позичальни-
ка; недостатність кваліфікованого персоналу банків, 
здатного ефективно впровадити в бізнес-процеси 
банку сучасні методи та моделі оцінки кредито-
спроможності позичальників; недосконалість зако-
нодавчої нормативної бази, яка змушує банки до-
вільно вибирати порівняльні величини фінансових 
показників у відповідних видах діяльності, визна-
чати сукупність таких показників [4, с. 13].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
методика оцінки кредитоспроможності вітчизняних 
підприємств потребує подальшого доопрацювання. 

Таблиця 2
Оцінка рівня кредитоспроможності ДП „Гринявське лісове господарство” у 2011-2013 роках

згідно з моделлю розрахунку інтегрального показника боржника-юридичної особи
Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,221 0,217 0,229
Коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом 0,277 0,264 0,253
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,136 0,222 0,197
Коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результата-
ми від операційної діяльності 0,026 0,035 0,033

Коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результата-
ми від звичайної діяльності 0,050 0,067 0,063

Коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком 0,034 0,049 0,044
Коефіцієнт оборотності оборотних активів 9,772 10,968 14,440
Значення Z 0,625 0,723 0,861
Клас позичальника клас 2 клас 3 клас 3
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Основними напрямками вдосконалення методики 
оцінки кредитоспроможності підприємств, на нашу 
думку, є наступні: обґрунтування порядку інтерпри-
тації та характеристика класів позичальників юри-
дичних осіб, впровадження методики оцінки якісних 

показників та переведення їх у кількісні еквівален-
ти в процесі визначення рівня кредитоспроможності 
підприємства; визначення єдиної методики розра-
хунку показників, що використовуються для оцінки 
фінансового стану підприємств-позичальників.
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Постановка проблеми. Роки побудови неза-
лежної держави та реформування економіки 

України характеризуються відсутністю вирішення 
на належному рівні проблем функціонування ринку 
праці. Сьогодні проблема безробіття є особливо ак-
туальною для України. Низький рівень зайнятості 
населення свідчить про потребу прийняття термі-
нових і радикальних заходів, необхідних для ви-
рішення проблеми безробіття та створення робочих 
місць. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження питань зайнятості насе-
лення, трудового потенціалу, ринку праці зробили 
С. І. Бандур, Д. П. Богиня, Н. П. Борецька, В. С. Ва-
сильченко, Г. К. Губерна, Ф. Д. Заставний, К. В. Зай-
цева, О. Ф. Новікова та інші. Проте постійні зміни 
економічної ситуації в країні вимагають перегляду 
окремих положень та підходів щодо стратегічних 
напрямків боротьби з безробіттям.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає визначенні основних проблем вітчизняного 
ринку праці та обґрунтуванні шляхів підвищення 
рівня зайнятості населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
сокий рівень безробіття – це проблема, яку потріб-
но вирішувати і яка потребує глибокого наукового 
аналізу та вироблення на цій основі практичних 
рекомендацій, які можуть використовуватися для 
розробки і реалізації ефективної соціально-еко-
номічної політики, направленої на забезпечення 
продуктивної зайнятості економічно активного на-
селення країни та зменшення рівня безробіття до 
мінімального соціально-допустимого рівня.

Виділимо основні проблеми вітчизняного ринку 
праці, які заважають підвищити рівень зайнятості 
населення, зокрема: відсутність необхідної кількос-
ті робочих місць; невідповідність системи підготов-
ки фахівців потребам ринку праці; високий рівень 
тіньової зайнятості; низький рівень зайнятості у 
співвідношенні до всього населення; відставання 
якості робочої сили від потреб сучасної економіки; 
високий рівень безробіття серед молоді; значний рі-
вень безробіття на селі; низький рівень заробітної 
плати; низький рівень підприємницької ініціативи 
громадян тощо.

Збільшення кількості нових робочих місць в усіх 
сферах економіки є одним із стратегічних заходів 
подолання безробіття. У зв’язку з цим, з нашої точ-
ки зору, пріоритетним напрямком підвищення рівня 
зайнятості населення має бути розвиток малого та 
середнього бізнесу. Галузева спеціалізація, розміри 
підприємств мають визначатися структурними та 
соціальними пріоритетами розвитку окремих міст, 

областей з урахуванням збалансованості регіональ-
ної економіки [1].

Розвиток підприємництва, на нашу думку, має 
відбуватися за допомогою запровадження меха-
нізму пільгового кредитування підприємств задля 
створення нових робочих місць; зменшення подат-
кового навантаження; визначення системи дотацій 
підприємствам для створення робочих місць; роз-
ширення практики державного замовлення для ма-
лого та середнього бізнесу; розробки системи на-
дання субсидій підприємцям на працевлаштування 
безробітних тощо.

Мале та середнє підприємництво на сьогодні пе-
реживає важкий період, бо, на відміну від великих 
підприємств, починає свою діяльність і розвиваєть-
ся в основному за рахунок кредитів. Розширення 
доступу малих та середніх підприємств до кредитів 
має стати визначальним напрямком підтримки цих 
підприємств. Це – стратегія, націлена на збережен-
ня наявних і створення нових робочих місць, і тому 
в ряді країн особлива допомога надається сектору 
малих підприємств, причому ключову роль у збіль-
шенні обсягів кредитування відіграють державні 
банки. 

Певне зниження податків, які стягуються із 
підприємств, може значно вплинути на розширен-
ня зайнятості. У багатьох країнах, наприклад, ви-
трати на ведення бізнесу були скорочені завдяки 
зменшенню розміру внесків у систему соціального 
забезпечення або інших податків на фонд оплати 
праці. Природно, що це спричиняє скорочення над-
ходжень до державного бюджету, однак вважа-
ється, що цей ефект компенсується збереженими 
робочими місцями. Звільнення від сплати податків 
може бути тимчасовим заходом – у період цикліч-
ного спаду. Зниження в цей час оподаткування під-
приємств вигідне, бо веде до зменшення виробни-
чих витрат, не зачіпаючи зарплати працівників.

Малі та середні підприємства забезпечують 
основну кількість робочих місць, і тому їм доціль-
но надавати адресну допомогу в ситуації різкого 
падіння попиту. Багато таких підприємств повною 
мірою можуть претендувати на участь у програмах 
державних закупівель, проте їм важко конкурува-
ти з великими компаніями [1].

На нашу думку, для вирішення проблеми без-
робіття, можна розглянути європейський досвід, 
який свідчить, що в промисловості і сфері послуг 
позитивно зарекомендувала себе така організаційна 
форма економічної діяльності, як кооперативи. За 
рахунок прямої участі працівників в організації і 
визначенні стратегії ведення бізнесу, гнучкості та 
ємності кооперативи створюють стійку зайнятість і 
зростання навіть в умовах кризи. Тому доцільно ви-
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користати позитивний досвід країн Європи з ура-
хуванням особливостей національного господарства.

З огляду на глобальну тенденцію зростання де-
фіциту продуктів харчування та можливостей ві-
тчизняної економіки, серед пріоритетних напрямів 
підвищення рівня зайнятості населення слід роз-
глядати розвиток агробізнесу. Перспективним є бу-
дівництво зерно – та овочесховищ, підприємств з 
переробки сільгосппродукції, тваринницьких комп-
лексів за сучасними технологіями в розрахунку на 
майбутнє збільшення виробництва сільгосппродук-
ції. Слід сприяти розвитку сільськогосподарської 
кооперації, організації сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів, які функціонують на 
засадах комерційного розрахунку, що також дасть 
можливість більш рентабельно здійснювати екс-
порт сільгосппродукції та її реалізацію на внутріш-
ньому ринку.

Для вирішення завдань щодо підвищення зайня-
тості серед осіб у віці понад 45 років, слід підтри-
мувати інвестиції в модернізацію існуючих знань 
і навичок та їх пристосування до сучасних потреб 
ринку праці. Щоб ураховувати набутий попередній 
досвід і навички, необхідне проведення професій-
ної діагностики та консультування, визначення 
можливостей діяльності цих осіб у сфері підпри-
ємництва, самостійної зайнятості. Слід забезпечити 
можливість професійного навчання бажаючих, які 
шукають роботу, за напрямом “Підприємницька 
діяльність”, адже однією з найгостріших проблем 
розвитку підприємництва є відсутність у підпри-
ємців необхідних базових знань у галузі бізнесу і 
кваліфікованої консультаційної підтримки. 

В умовах загрози нової кризи на національному 
ринку праці необхідно не збільшувати, а скорочу-
вати навантаження на викладачів усіх рівнів осві-
ти, розвивати нові форми освітніх послуг, надаючи 
їм податкові пільги та максимально обмежити су-
місництво, що вивільнить робочі місця і сприяти-
ме працевлаштуванню молоді. Найбільшого поши-
рення сумісництво набуло в освіті, медицині, науці, 
культурі [2].

Професійне навчання безробітних має стати 
важливим напрямком підвищення рівня зайнятості 
населення, оскільки з аналізу статистичних даних 
випливає, що рівень працевлаштування безробіт-
них після проходження такого навчання є досить 
високим. Сьогодні необхідною є організація навчан-
ня безробітних на замовлення роботодавців, що дає 
можливість забезпечити достатньо високий рівень 
працевлаштування та ефективне використання ко-
штів фонду, які спрямовуються на цю мету. 

Вважаємо, що якщо за таких умов відбувається 
навчання безробітного та роботодавець погоджуєть-
ся його працевлаштувати, то трудовий договір має 
бути укладено не менше ніж на три роки, оскіль-
ки індивідуальне навчання під конкретне підпри-
ємство, конкретного роботодавця передбачає отри-
мання вузької спеціалізації безробітним, що може 
призвести в подальшому, у випадку звільнення та-
кого працівника, до проблем із працевлаштуванням. 
Крім того, задля мінімізації можливості не працев-
лаштування безробітного за обраною ним професі-
єю необхідно проводити психологічне тестування на 
предмет з’ясування готовності цієї особи працювати 
за тією чи іншою професією [3]. 

Особливу увагу хотілося б звернути на скоро-
чення саме молодіжного безробіття, так як молодь 
становить значну частину ринку праці і розви-
вається не так як увесь ринок. З одного боку, вік 
сприяє високій мобільності, відкритості, сміливості 
у зміні та пошуку роботи. З іншого, молоді не ви-

стачає відповідного досвіду, щоб бути конкуренто-
спроможною на ринку праці. Тому безробіття моло-
ді є однією з найгостріших соціально-економічних 
проблем України, яка потребує негайного вирішен-
ня для забезпечення високого рівня зайнятості на-
селення та розвитку національної економіки країни 
вцілому.

Найбільш масові у вищих навчальних закладах 
III-IV рівнів акредитації є випуски фахівців з еко-
номічних і правових спеціальностей, яких на ринку 
праці дуже багато, у той час як підприємства ма-
ють потребу в інженерах, працівниках будівельних 
спеціальностей і т. д. Якщо ситуацію не переборо-
ти, дисбаланс на ринку праці буде загострюватися, 
буде рости безробіття серед молоді й дефіцит ка-
дрів на підприємствах, що згодом може призвести 
до необоротних наслідків для виробництва й еконо-
міки країни в цілому.

З метою вирішення цієї проблеми можна запро-
понувати повернення до практики державного пла-
нування потреб у кадрах, а також запровадження 
рейтингування навчальних закладів на держав-
ному рівні на основі показників працевлаштуван-
ня випускників. Скажімо, у Німеччині навчальний 
заклад, який не гарантує 70% закріплення випус-
кників за профілем своєї спеціальності, не одержує 
державної підтримки [4].

Важливе значення має створення умов, що 
сприяють залученню й закріпленню молодих фа-
хівців на виробництві, а саме це: гідна заробітна 
плата й своєчасність її виплати, наявність соціаль-
них гарантій працівнику, можливість просування 
по службі, рішення житлового питання, прояв ініці-
ативи про проведення виробничої практики студен-
тів середньої й учнів початкової професійної освіти 
на підприємствах, відродження традицій настав-
ництва на виробництві. Необхідно визнати сферу 
молодіжної зайнятості пріоритетною частиною со-
ціальної політики держави, тому що молодь – най-
більший стратегічний ресурс країни.

Важливим питанням нині залишається рівень 
зайнятості сільського населення. Для вирішення 
проблем сільського безробіття усе більш очевидною 
стає необхідність підвищення рівня оплати праці 
в сільськогосподарській галузі і створення тран-
спортної інфраструктури. Потрібні серйозні інвес-
тиції в розвиток як великих товарних виробництв, 
так і дрібного підприємництва, надомництва і інших 
форм самозайнятості. Це дозволило б стабілізувати 
ситуацію на сільському ринку праці, забезпечити 
відтворення робочої сили і стійкий демографічний 
розвиток села. 

У перспективі на теренах сільських поселень 
повинні бути сформовані високоефективні вироб-
ничо-соціальні агломерації, у яких має тісно поєд-
нуватись здійснення на основі ресурсозберігаючих 
машинних технологій виробництво екологічно чи-
стої сільськогосподарської продукції, її безвідход-
ної промислової переробки, забезпечення товарови-
робникам комфортних культурно-побутових умов 
життя [5]. 

Висновки з проведеного дослідження. На сьогод-
ні основними проблемами ринку праці України за-
лишаються недостатня кількість робочих місць, не-
відповідність системи підготовки фахівців потребам 
ринку праці, високий рівень молодіжного безробіття 
та значний рівень безробіття на селі. Стратегічними 
напрямками підвищення рівня зайнятості населен-
ня в Україні мають бути: стимулювання розвитку 
малого та середнього бізнесу; забезпечення відпо-
відності держзамовлення на підготовку спеціалістів 
із реальним станом попиту на робочу силу; надання 
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податкових кредитів підприємствам за кожне нове 
створене робоче місце; розширення обсягів субси-
дування створення нових робочих місць; збільшен-
ня державного фінансування програм професійного 
навчання; створення більшої кількості спеціальних 
центрів зайнятості, де кожен зможе дізнатись про 
перспективні галузі діяльності, пройти курси пере-
навчання й підвищення кваліфікації; надання по-
даткових пільг для підприємств з високою часткою 

зайнятого сільського населення; економічне стиму-
лювання молодіжної зайнятості, а також створення 
певних фірм для забезпечення роботою тільки моло-
ді, надання субсидій для первинної зайнятості моло-
дого покоління; легалізація тіньового сектора еконо-
міки, щоб не існував відплив робочої сили; надання 
державою підприємцям кредитів для розширення та 
переоснащення підприємства, для того щоб воно від-
повідало сучасним потребам ринку.

Література:
1. Біліченко С. П. Розвиток підприємництва – фактор стимулювання роботодавців до створення робочих місць [Елек-

тронний ресурс] / С. П. Біліченко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/rpzn_2013_2_6.pdf.

2. Жовнір С. М. Створення нових робочих місць в Україні: соціально-економічні засади і механізми регулювання 
зайнятості населення [Електронний ресурс] / С. М. Жовнір // Український соціум. – 2012. – № 2. – Режим до-
ступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Usoc_2012_2_9.pdf.

3. Коваленко С. О. Професійне навчання безробітних: актуальні питання формування та реалізації державної 
політики [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили]. Сер.: Політологія. – 2011. – № 143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
Npchdupol_2011_155_143_17.pdf.

4. Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації [Текст]: збірник тез наукових робіт 
учасників Міжнародної науково-практичної конференції / ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”. У 2-х 
частинах. – О.: ЦЕДР, 2014. – Ч. 1. – 120 с.

5. Донець Л. Сільський ринок праці: безробіття та шляхи його подолання / Л. Донець, В. Дунай, О. Талайло // 
Економічні науки. – 2011. – № 5. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/5_95979.
doс. htm.

Сотула Оксана Витальевна 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономической теории и международной экономики 
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого 
Сушко Светлана Викторовна 
студентка 
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
В статье определены основные проблемы отечественного рынка труда. Обоснованы приоритетные направления повы-
шения уровня занятости населения. Предложено определенные меры борьбы с безработицей.
Ключевые слова: безработица, уровень занятости населения, рынок труда, рабочие места.

Sotula Oksana Vitaliivna
PhD, Associate Professor, 
Associate Professor of Economics and International Economics 
Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky
Sushko Svitlana Viktorivna
Student
Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

WAYS TO INCREAS OF POPULATION EMPLOYMENT RATE

Summary
The paper identifies the main problems of the domestic labor market. Substantiated priority areas increase of population 
employment rate. The suggested specific measures to combat unemployment.
Keywords: unemployment, population employment rate, labor market, workplaces.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 117

2 (02) may 2014

Постановка проблеми. Проблема оплати праці 
є чи не найважливішою проблемою україн-

ської економіки, адже саме рівень праці визначає 
базисні макроекономічні параметри, такі як стан-
дарти соціального захисту, сукупний платоспро-
можний попит і темпи економічних трансформацій. 
Розмір заробітної плати є індикатором, що визна-
чає загальний життєвий рівень працівників. Від її 
рівня, частки у валовому внутрішньому продукті 
залежить також розвиток економіки загалом. До-
стойна заробітна плата є основою добробуту пра-
цівника. 

Постановка завдання. Метою даної статті є до-
слідження теоретичних аспектів заробітної плати 
як одного з інструментів фінансового забезпечення 
подолання бідності. Проблематика заробітної пла-
ти в Україні як в теоретичному, так і практичному 
аспектах є надзвичайно актуальною. Ці проблеми 
в трансформаційній економіці досліджували і до-
сліджують такі українські вчені, як С.В. Васильчак, 
В.О. Мандибура, А.М. Колот, О.М. Пищуліна, Л.М. 
Яременко. Проте у вітчизняній економічній літе-
ратурі відсутній єдиний підхід до суті заробітної 
плати, особливостей її реалізації в трансформацій-
ний період, до розв’язання проблем, що виникають 
на ринку праці в царині визнання рівня заробітної 
плати, її диференціації, інструментів державного 
регулювання заробітної плати, що спонукає до по-
дальшого вивчення цього питання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Біль-
шість науковців сходяться в тому, що заробітна 
плата як економічна категорія належить до базо-
вих, найскладніших категорій економічної науки, 
тому її аналіз вимагає комплексного підходу. 

Саме слово «зарплата» (англ. salary) має латин-
ське походження, і спочатку означало сіль. Саме 
сіль була продуктом, виробництво якого суворо 
контролювалася державою, а отримували її ті, хто 
перебував на царській службі. 

У XVIII-XIX ст., у період промислової револю-
ції, з'явилася величезна кількість нових професій 
і робочих рук, але оплата їх праці відбувалася, як 
правило, щодобово або відрядно, в залежності від 
виконаної роботи. Сплачувати зарплату як фіксо-
вану щомісячну ставку не було прийнято. 

Індустріальна революція XIX-XX ст. сприя-
ла створенню великих корпорацій, отже стрімкого 
збільшення кількості співробітників. Винахід елек-
трики, телефону і телеграфу спричинив до зростан-
ня штатів працюючих для функціонування нових 
заводів. Саме у цей період стали використовувати 
зарплату як фіксовану щомісячну ставку. В Японії 
тоді навіть з'явився спеціальний вираз salaryman 
(соляна людина – людина, що працює за зарплату), 
який і досі використовується стосовно приватних і 
державних службовців. 

В умовах ринкової економіки заробітна плата є 
важливою характеристикою ринку праці, визнача-
ється умовами цього ринку і одночасно її рівень ви-
значає попиту на працю і її пропозицію.

Заробітна плата поєднує інтереси та потреби 
працівників, роботодавців та держави, тобто визна-
чає ефективність соціально-трудових відносин. У 
Законі України «Про оплату праці» заробітна плата 
визначається як «винагорода, обчислена, як прави-
ло, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 
власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу». В економічні 
літературі відсутній єдиний підхід до трактування 
сутності заробітної плати. 

По-перше, дискусійним в літературі є теоретичне 
розмежування оплати праці та заробітної плати. Зо-
крема, П.Т. Чингос зауважує, що до структури за-
робітної плати можна віднести «…базову ставку і ви-
плати, які залежать від результатів праці, у вигляді 
премій, бонусів» [10, с. 33]. З точки зору правової ка-
тегорії Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева вважають, що 
термін «оплата праці» ширший, і його цільове при-
значення спрямоване на організацію оплати праці, 
регламентацію її окремих елементів та всієї системи 
правових засобів у цій сфері, тоді як поняття «заро-
бітна плата» спрямоване на право окремого праців-
ника отримувати грошову винагороду [2, с. 81]. 

Більшість економістів вважають тотожними ка-
тегорії «оплата праці» та «заробітна плата». Такий 
підхід існує в зарубіжній економічній літературі. На 
мій погляд, такий підхід є теоретично обґрунтова-
ним. Не доцільно стверджувати, що «оплата праці 
є більш широким поняттям, оскільки залежить не 
тільки від результатів праці конкретного працівни-
ка, а й також від результатів праці, прибутковості 
конкретного підприємства» [6, с. 57].

По-друге, дискусійним в економічній літературі 
є трактування заробітної плати або з позицій марк-
систської трудової економічної теорії, або з позицій 
сучасної економічної теорії. Зауважимо, що обидва 
напрями визначають працю як найважливіший ре-
сурс, що використовується у процесі виробництва 
економічних благ. 

Згідно марксистського підходу заробітна плата 
виступає як «грошовий вираз вартості та ціни то-
вару «робоча сила» і частково результативності її 
функціонування» [5, с. 584]. Під робочою силою ро-
зуміють сукупність фізичних і духовних здібностей 
людини, які вона використовує у процесі праці. Ро-
боча сила розглядається як здатність до найманої 
праці. Тому заробітна плата не є ціною праці, вона 
є ціною робочої сили, яка визначається вартістю 
життєвих благ, необхідних для відтворення здат-
ності до найманої праці. 

Заперечуючи марксистський підхід, інші авто-
ри стверджують, що робоча сила сама по собі не 
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є предметом купівлі–продажу, продаються лише її 
послуги на певний, обумовлений контрактом час [1, 
с. 11]. Відповідно заробітна плата є грошовою вина-
городою згідно із затвердженими на підприємстві 
ставками (окладами) та відрядними розцінками на 
умовах, передбачених трудовим договором [4, с. 9], 
яку отримує працівник за роботу протягом певно-
го часу (рік, тиждень, день). На наш погляд, біль 
повніше сучасне тлумачення заробітної плати дає 
В.С. Толуб’як: «заробітна плата – це плата робіт-
нику за виконану роботу, яка дає йому можливість 
забезпечувати себе та свою сім’ю необхідними за-
собами до життя, а також заощаджувати на май-
бутнє, в тому числі здійснювати страхування на 
пенсійне забезпечення» [9, с. 2]. Таке визначення в 
цілому відображає як економічні, так і соціальні ас-
пекти цієї категорії.

В ринкових умовах заробітна плата трактується 
двояко – вона одночасно виступає як дохід і як ви-
трати виробництва. З одного боку, заробітна плата є 
доходом найманого працівника, а з іншого – одним із 
елементів витрат виробництва. Найманий працівник 
зацікавлений у високій заробітній платі, а роботода-
вець – у її зниженні. В умовах ринкових відносин ця 
суперечність вирішується в результаті взаємодії по-
питу на працю відповідної кваліфікації з боку робо-
тодавців і її пропозицією з боку найманих працівни-
ків, оскільки в результаті цієї взаємодії формується 
ринкова ціна використання найманої праці. Одно-
часно держава регулює ринок праці. Тому заробітна 
плата виступає не тільки економічною категорією, 
але, на наш погляд, що є суттєвим – виступає соці-
ально-економічною категорією, оскільки, по-перше, 
поєднує і концентрує інтереси та потреби найманих 
працівників, роботодавців та держави, а по-друге – є 
найважливішим показником рівня життя.

Сутність заробітної плати виявляється у функ-
ціях, що вона виконує у фазах суспільного вироб-
ництва: виробництві, розподілі, обміні і споживанні. 
Відомо, що дієвість оплати праці визначається тим, 
наскільки повно вона виконує свої основні функції. 
М.Д. Ведерников виділяє три основні функції заро-
бітної плати: відтворювальна, регулююча і стиму-
лююча (мотиваційна) [3, с.48]. Досліджуючи сучасні 
проблеми впливу заробітної плати на загальну еко-
номічну політику підприємств, вітчизняний еконо-
міст С.Ф. Покропивний зазначає, що головне місце 
у переліку основних функцій заробітної плати має 
належати оптимізаційній функції.

Рівень заробітної плати в масштабі національної 
економіки залежить від таких макроекономічних 
показників: обсягу зробленої галузями продукції; 
співвідношення між проміжним споживанням зро-
бленої продукції галузями і доданої до неї вартістю 
чи валовим внутрішнім продуктом (ВВП); розподі-
лу ВВП на оплату праці, непрямі податки, субсидії 
і прибуток; чисельності населення і його активної 
частини, зайнятої в економіці.

Держава здійснює регулювання оплати праці 
працівників підприємств усіх форм власності та 

господарювання шляхом встановлення розміру мі-
німальної заробітної плати, інших державних норм 
та гарантій, умов та розмірів оплати праці пра-
цівників установ та організацій, що фінансують-
ся з бюджету, керівників державних підприємств, 
розмірів фонду споживання підприємств, а також 
шляхом оподаткування доходів працівників.

Всі інші аспекти стимулювання праці на підпри-
ємстві – вибір форм та систем оплати праці, за-
твердження окладів, розцінок, визначення умов та 
розмірів преміювання, побудова системи додатко-
вого стимулювання трудової активності робітників, 
розміри стимулюючих, компенсаційних та гаран-
тійних сплат, вибір ефективних форм розподілу 
колективного заробітку з урахуванням особистого 
внеску та інше – визначається підприємством са-
мостійно з урахуванням господарської доцільності 
та фінансових можливостей.

Рівень заробітної плати в масштабі окремого 
підприємства залежить від: рівня обсягу виробни-
цтва, виробничо-технічного потенціалу підприєм-
ства, рівня застосовуваних технологій, матеріало- й 
енергоємності виробленої продукції та ін. Довільно 
підвищити частку заробітної плати в доходах під-
приємства не можна, тому що це неминуче спри-
чинить зростання цін, зниження попиту, зниження 
обсягу виробництва, знижуючи таким чином, попит 
на робочу силу і ціну праці. Вирішення проблеми 
підвищення рівня заробітної плати пов'язане з під-
вищенням продуктивності праці на основі більш по-
вного й ефективного використання виробничих ре-
сурсів, зі зміною ситуації на ринку товарів і послуг 
та на ринку праці в напрямку посилення попиту 
і поліпшення якісних характеристик пропозиції. У 
свою чергу, розширення ринків збуту дасть можли-
вість підприємству збільшити обсяги виробництва 
та завдяки цьому оптимізувати заробітну плату. 
Інакше кажучи, як зазначає П.Самуельсон, кожна 
окрема фірма, якими б розмірами вона не характе-
ризувалася, повинна здійснювати оптимальну полі-
тику заробітної плати з метою забезпечення спри-
ятливих умов свого функціонування [8, с. 186].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за-
робітна плата як оплата послуг праці працівника 
відображає соціально-економічне становище в на-
ціональній економіці та рівень життя у суспільстві. 
В Україні економічна необґрунтованість заробітної 
плати та недосконалість соціально-трудових відно-
син спричинює соціально-економічну напруженість 
у суспільстві. Фактично заробітна плата не виконує 
властивих їй функцій і характеризується неринко-
вими проявами такими, як існуванням тіньової за-
робітної плати, відсутністю залежності оплати пра-
ці від рівня освіти, затримками виплати заробітної 
плати, практичною відсутністю впливу профспілок 
на формування заробітної плати та значною регі-
ональною та міжгалузевою диференціацією. Такі 
соціально-економічні реалії в Україні обумовлюють 
посилення обґрунтованого державного регулювання 
заробітної плати.

Література:
1. Бєлєнький П.Ю. Інфраструктура ринку праці (Глобалізаційні та регіональні аспекти) / П.Ю. Бєлєнький, В.Б. Лют-

кевич. – Львів, 2004. – 121 с.
2. Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева. – К. : Вид-во «Знання», КОО, 

2000. – 564 с.4. 
3. Ведерников М.Д. Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики): 

Монографія. – Хмельницький: Евріка, ТОВ, 2001. – 288 с.
4. Демянишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів / 

В.Г. Демянишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С.3-11.
5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія, 2000. – 

864 с.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 119

2 (02) may 2014

6. Онищенко Д.О. Формування системи оплати праці на підприємстві / Д.О. Онищенко // Управління розвитком. – 
2011. – № 11. – С. 57-58.

7. Самуэльсон П. Экономика. – М.: Алгон, ВНИСИ, 1992. – Т. 2. – 335 с.
8. Толуб’як В.С. Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення / 

В.С. Толуб’як // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 2 (29). – С. 1-8.
9. Чингос П.Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США / П.Т. Чингос : пер. с англ. – М. : 

ВД «Вильямс», 2004. – 416 с. 24. 

Татарова Татьяна Владимировна 
студентка 
Бердянского государственного педагогического университета

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: 
ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация
Проанализированы теоретические основы заработной платы в условиях рыночной экономики. Рассмотрено заработ-
ную плату как социально-экономическую категорию. Обоснованно тождество категорий «оплата труда» и «заработная 
плата». Обзор факторов, влияющих на заработную плату, выделены факторы макроэкономического и микроэкономи-
ческого среды.
Ключевые слова: заработная плата, работа, государственное регулирование заработной платы.

Tatarova Tetyana Volodymyrivna 
Student
Berdyansk Sovereign Pedagogіchnogo Unіversitetu 

WAGES AS AN ECONOMIC CATEGORY: A TOOL FINANCIAL SUPPORT

Summary
In the article theoretical basis of wage in a market economy are analyzed. The wages as socio-economic category is 
considered. The identity categories «labour payment» and «wage» is proved. Generalized factors which influence on wages 
in Ukraine are summarized. 
Keywords: wages, labor, state regulation of wages.

УДК 657.27

Тичук Тетяна Олександрівна
аспірантка кафедри фінансового аналізу і контролю

Київського національного торговельно-економічного університету

СУТНІСТЬ ОЦІНКИ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХОДИ

У статті досліджено сутність оцінки з точки зору загальноекономічної та бухгалтерської теорій. Систематизовано 
підходи науковців до сутності оцінки через метод бухгалтерського обліку та загальноекономічні категорії: вартість, 
корисність і ціна. 
Ключові слова: оцінка, вартість, корисність, цінність, ціна, метод бухгалтерського обліку. 

© Тичук Т.О., 2014

Постановка проблеми. Інноваційні процеси у 
всіх сферах людської діяльності сприяють 

появі нових або покращених продуктів і технологій, 
а також створенню організаційно-управлінських 
інновацій, які трансформуються в об’єкт економіч-
них відносин. У процесі здійснення господарської 
діяльності реалізація цих новацій призводить до 
появи нових об’єктів як в управлінні (інновації, ін-
вестиційні проекти та їх фінансове забезпечення, 
ресурсний потенціал тощо), так і у бухгалтерсько-
му обліку (нематеріальні активи, фінансові активи 
та зобов’язання, нові інструменти капіталу, інвес-
тиційні ресурси, явні та неявні резерви, ринкова 
вартість підприємства тощо), що викликає потребу 
у визначенні цінності таких об’єктів та їх вартос-
ті. Через новітність даних об’єктів бухгалтерсько-

го обліку виникають складності з їх оцінкою, що 
обумовлено відставанням теоретичних розробок, 
пов’язаних з методологією оцінки, із практичним їх 
застосуванням – ідентифікації вартості для кож-
ного окремого нового об’єкта оцінки. На що звертає 
увагу й І.Й. Яремко «... цілісна облікова система, що 
ґрунтується на традиційній методологічній основі, 
не може достатньо ефективно обслуговувати сучас-
ну постіндустріальну (інтелектуальну) економіку, 
– методологія обліку увійшла у суперечність з реа-
ліями економічного життя» [25, с. 178]. 

Така ситуація негативно впливає на прийняття 
управлінських рішень у процесі управління підпри-
ємством. 

Таким чином, невирішеними залишаються пи-
тання щодо рівня обґрунтованості питань оцінюван-
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ня вартості новітніх об’єктів обліку для досягнення 
сучасних цілей управління, створення науково-об-
ґрунтованої методики оцінки об’єктів бухгалтер-
ського обліку, яка повинна ураховувати сучасні 
умови господарювання та новітні напрями в обліку, 
що дозволить забезпечити доцільність і достовір-
ність звітної інформації.

Аналіз останніх наукових досліджень та публі-
кацій. На сьогодні проведено достатня кількість на-
укових досліджень в галузі бухгалтерського обліку, 
присвячених теоретичним засадам оцінки. Підвищена 
увага українських науковців до даної тематики ви-
кликана змінами в практиці вітчизняного обліку, які 
відбулися за останнє десятиріччя. Проте світові зміни 
в економіці і регулюванні бухгалтерського обліку по-
стійно генерують необхідність та актуальність дослі-
дження значення і сутності оцінки в умовах новацій 
та появи нових об’єктів та напрямів як в управлінні, 
так і в бухгалтерському обліку.

Значний внесок у дослідження даних питань 
впродовж усіх етапів розвитку теорії бухгал-
терського обліку та економічної теорії зробили 
К. Маркс, А. Маршалл, К. Менгер, Є. Мудров, П. 
Німчинов,О. Рудановський, А. Сміт, М.І. Туган-Ба-
рановский, М.І. Бондар, Л.Г. Ловінська, Н.М. Малю-
га, та ін.

Метою дослідження є розгляд економічної сутності 
поняття «оцінка» в межах теорії бухгалтерського облі-
ку та економічної теорії через розкриття взаємозв’язку 
категорій «цінність», «вартість» та «ціна».

Виклад основного матеріалу дослідження. При-
йняття управлінських рішень ґрунтується на адек-
ватній оцінці тих чи інших процесів, явищ, ресурсів, 
яка міститься у звітності. У цьому контексті необ-
хідно уточнити економічний зміст понять і термінів 
що стосуються різних напрямів оцінювання «оцін-
ка», «цінність», «вартість» і «ціна» в межах теорії 
бухгалтерського обліку та економічної теорії через 
призму потреб управління.

Як зазначає М.І. Бондар вирішення теоретичних 
проблем оцінки активів і капіталу підприємства ак-
туально не тільки для суто наукових цілей, але і 
для практики економічних суб’єктів, оскільки від 
рівня обґрунтованості питань оцінювання вартос-
ті підприємства багато в чому залежить повнота й 
об’єктивність реалізації матеріальних інтересів [2, 
с. 169]. 

Важливою у контексті розуміння місця оцінки 
у сучасній системі обліку як функції управління є 
думка І. Й. Яремко. Так, автор зазначає: «З про-
цедурної точки зору основним елементом методу 
обліку виступає подвійний запис, з економічної – 
оцінка майна і капіталу». Він досліджує можливість 
об'єднати методологію бухгалтерського обліку з ме-
тодологією фінансового управління [25]. 

М. Кужельний наголошує на тому, що «оцін-
ка є невід’ємною складовою організації і ведення 
бухгалтерського обліку майна й зобов’язань» [10, 
с. 47]. При цьому, вчений вбачав у ній не просто 
елемент методу бухгалтерського обліку, а його ді-
йову контролюючу функцію фінансового стану під-
приємства [6]. 

Натомість П. П. Німчинов і П. В. Мезенцев вва-
жають [16], що грошова оцінка – не складова мето-
ду бухгалтерського обліку, так само як і не метод в 
інших економічних дисциплінах, де її використову-
ють (політекономії, статистиці, фінансах, галузевих 
економіках тощо). Грошова оцінка є умовою, за на-
явності якої бухгалтерський облік може здійснюва-
тись. При цьому вона виконує функцію не методу, а 
загального вимірника засобів, прийнятого в народ-
ному господарстві [15, с. 133]. 

В. Ф. Палій і Я. В. Соколов, визначаючи оцінку 
як складову методу бухгалтерського обліку, писа-
ли, що «без оцінки і калькуляції губляться основні 
характеристики бухгалтерського обліку як системи, 
що виробляє інформацію про найважливіші вартіс-
ні узагальнені показники» [19].

П.В. Круш та С.В. Поліщук пропонують під оцін-
кою розуміти упорядкований цілеспрямований про-
цес визначення в грошовому виразі вартості об’єкта 
з урахуванням потенційного і реального часу в умо-
вах конкретного ринку [9, с. 8]. У цій дефініції ак-
цент робиться на двох ключових моментах: 

– оцінка – процесом, результатом якого є роз-
рахунок в грошовому виразі вартості об’єкта оці-
нювання; 

– вартість є поняттям відносним, розрахунок 
якого здійснюється на певну дату, тобто з ураху-
ванням потреб часу.

Такої ж думки притримується й Н.В. Гаретов-
ський, який зазначає, що оцінка – це науково об-
ґрунтована думка суб’єкта обліку про вартість 
об’єкта, що ним оцінюється, а також процес визна-
чення вартості об’єкта [23]. Такої ж думки В. Гри-
горьєв та І. Островкін, які пишуть: «Оцінка – це 
...процес визначення вартості об’єкта» [4, с. 9]. Про-
те, ми вважаємо, некоректним ототожнення оцінки 
з процесом, так як оцінка є вартісним показником, 
а сам процес – оцінювання. 

Н.М. Малюга в своєму монографічному дослі-
дженні робить наголос на багатогранності поняття 
«оцінка». Наприклад, в людській діяльності оцінка 
відіграє орієнтаційну роль. Порівнюючи оцінку всіх 
можливостей, людина обирає і втілює в дійсність 
саме ту, яка найбільш відповідає її потребам, праг-
ненням, уявленням про мету і сенс буття [12]. 

У продовження напрацювань попередників, Л.В. 
Ловінською обґрунтовано концепцію оцінки яка за-
значає, що оцінка – це складова методу бухгал-
терського обліку, яка забезпечує вимірювання вар-
тості об’єктів бухгалтерського обліку, визначення 
критеріїв визнання активів, капіталу, зобов’язань, 
доходів та витрат, створення якісних характерис-
тик облікової інформації, інформаційне обґрунту-
вання оцінки ефективності менеджменту, фінан-
сового стану та фінансового результату діяльності 
суб’єктів господарювання. Проте ми не погоджу-
ємося із висновком вченого, що «оцінка в бухгал-
терському обліку має на меті визначення критеріїв 
визнання активів, капіталу, зобов’язань, доходів 
та витрат» [11, с. 25]. Вважаємо, що саме критерії 
визнання обумовлюють застосування оцінки, без 
якої неможливе відображення активу, капіталу, 
зобов’язань, доходів та витрат у бухгалтерському 
обліку і фінансовій звітності.

До науковців, які підтримують адитивний підхід 
визначення методу бухгалтерського обліку, відно-
ситься й І. В.Супрунова, яка визначає оцінку в бух-
галтерському обліку як елемент його методу [20]. 
Крім того, залежно від сфери застосування оцінки 
І.В. Супрунова виділяє три підходи до визначення 
поняття «оцінка»:

- наука: елемент методу бухгалтерського обліку, 
який забезпечує вартісне вимірювання господар-
ських операцій в єдиному грошовому вимірнику;

- практика: затверджені обліковою політи-
кою підприємства прийоми відображення вартості 
об’єктів бухгалтерського обліку, процесів та явищ, 
що виникають на підприємстві, у грошовому вимір-
нику;

- навчальна дисципліна: комплекс та алгоритм 
застосування оцінок в бухгалтерському обліку в 
процесі вивчення облікових дисциплін [20].
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Такий трьохвимірний підхід до тлумачення сут-
ності цього поняття дозволяє мінімізувати проблем-
ні питання її теорії та практики застосування.

На думку Ю. Івахівої, оцінка – сума умовних 
грошових одиниць для вираження елементів фі-
нансової звітності, виходячи з їх вартості та інших 
релевантних параметрів, метою встановлення якої 
є надання користувачам доречної і зіставної інфор-
мації для прийняття рішень [6]. 

Отже, в бухгалтерському обліку на сьогодні по-
няття «оцінка» традиційно розглядається як однин 
із елементів методу бухгалтерського обліку. При 
цьому, в рамках цієї точки зору сформувалося два 
підходи до трактування цього поняття:

- адитивний, відповідно до якого оцінка є одним 
із елементів методу бухгалтерського обліку;

- процедурний, відповідно до якого оцінку роз-
глядають в межах процедури вимірювання.

Можна зазначити, що дані підходи розгляда-
ються в межах теорії бухгалтерського обліку, які 
підкреслюють дуалістичний зміст оцінки: як еле-
мент методу бухгалтерського обліку, і як процес 
визначення вартісної оцінки. Проте розгляд тільки 
облікового аспекту оцінки, на нашу думку, значно 
зменшує її роль і сутність в економічних процесах 
підприємства та управлінні. 

Загострення дискусії щодо економічної сутності по-
няття «оцінка» отримуємо через неоднозначне тракту-
вання у тлумачному словнику української мови, який 
визначає дану дефініцію таким чином: «оцінка – це 
дія за значенням оцінити, оцінювати; вартість, ціна 
чого-небудь; думка, міркування про якість, характер, 
значення і т. ін. кого-, чого-небудь» [2, с. 308]. У дано-
му визначенні виділяються об’єкти економічної теорії 
«вартість», «цінність» і «ціна», що викликає необхід-
ність розгляду даного поняття в межах цієї теорії.

Так, Д. Рікардо зазначав, що «ніщо не породи-
ло так багато помилок і розбіжностей у цій науці, 
як саме невизначеність понять, які пов’язувались 
зі словом «вартість» [6, с. 45]. Сам науковець роз-
межував три фактори субстанції вартості: працю, 
корисність (споживчу вартість) і рідкісність.

У тлумаченні поняття «вартість» в політичній 
економії історично склалися дві течії. Перша ви-
ходила з об’єктивності вартості і того, що її дже-
релом є праця на виробництво товару (теорії тру-
дової вартості, витрат виробництва, трьох факторів 
виробництва). Представники другої течії вважали 
вартість суб’єктивною категорією, що випливає з 
корисності товару порівняно з корисністю інших 
благ. Ці підходи втілені в теорії граничної корис-
ності; теорії визначення ціни, виходячи з огляду на 
коливання пропозиції тощо [23]. 

У сучасній економічній літературі відносно благ, 
товару сформувалося поняття «цінності», яке має 
дуалістичне значення:

– оцінку благ з точки зору їхньої корисності, 
здатності задовольняти певні потреби людини; 

– оцінку благ з точки зору того, що коштує (у 
що обходиться) їх отримання, тобто з позиції вкла-
ду людини в процес виробництва.

Так, у науковій літературі цінність визначаєть-
ся як «єдність корисності товару для споживача 
та його вартості (індивідуальних витрат виробни-
цтва) для виробника у процесі купівлі-продажу» 
[14, с. 548]. У цій категорії закладено діалектичну 
взаємодію продуктивних сил і відносин власності у 
процесі виробництва та реалізації товарів певного 
виду, з одного боку, і суб’єктивна оцінка цих това-
рів, як з позиції окремих покупців (споживачів), так 
і окремих соціальних верств і груп, усього суспіль-
ства – з другого боку [5, с. 549].

К. Менгер [13] вважав, що цінністю називаєть-
ся те значення, яке набувають для нас конкретні 
матеріальні блага завдяки тому, що у процесі за-
доволення наших потреб ми усвідомлюємо свою 
залежність від них. Тому цінність не виникає поза 
свідомістю людей.

Український учений М. Туган-Барановський пи-
сав, що «господарська цінність є значенням, яке ми 
надаємо певному предмету в силу нашої свідомості, 
що від володіння ним залежить більшою або мен-
шою мірою наш господарський добробут» [22, с. 87], 
тим самим він розмежував її суб’єктивність (психо-
логічна оцінка корисності товару окремим спожива-
чем) та об’єктивність (оцінка такої корисності сус-
пільством). В останньому випадку вона є ціною [15].

Таким чином, цінність являє собою синтез ре-
зультатів і витрат, де результати визначаються як 
єдність конкретної та абстрактної корисності, а ви-
трати – як єдність конкретної й абстрактної праці. 
Отже, цінність ураховує і витати, і ступінь корис-
ності товару, саме це відрізняє її від вартості. Ко-
рисність продукту відображає суб’єктивну оцінку 
споживача та визначається ступенем насиченості 
чи обмеженості тих чи інших потреб [17], об'єктивна 
ж цінність – це обмінні пропорції, ціни, які фор-
муються в ході конкуренції на ринку. На підставі 
зазначеного вище можемо стверджувати про те, 
що «вартість» є категорією витратного характеру 
і переважно стосується сфери виробництва, т.б є 
внутрішньою оцінкою товару. Натомість поняття 
«цінність» є аксіологічною, оціночною категорією 
суб’єктивної природи, що здебільшого стосується 
сфери обігу та споживання благ [6]. 

Досить тісно з попередньо розглянутими дефі-
ніціями пов’язане поняття «ціна», оскільки за роз-
виненого товарного виробництва вартість отримує 
грошову й перетворену форму свого вираження – 
ціну. 

Як доречно зазначив В.Д. Базилевич: «поєднан-
ня вартості й цінності та їх суспільне визнання від-
бивається в ціни. Ціну можна вважати формою гро-
шового вираження вартості й цінності товару. Ціна 
зумовлює можливість одночасного прояву інтересів 
виробників і споживачів. Тільки вартість є рушій-
ним мотивом для товаровиробника, так само як цін-
ність – рушійний мотив для споживача» [1].

Особистість завжди оцінює об’єкти та процеси з 
точки зору цінності для неї (така оцінка не завжди 
може мати вартісну форму). Цінність як економіч-
на категорія є ключовим критерієм для вартості і 
лежить в основі її оцінки. Судження про цінність 
об’єкта та його вартість формує ціну об’єкта. По-
єднує дані категорії та встановлює між ними 
взаємозв’язок оцінка через оцінювання як процес 
надання цінності властивостей вартості, а вартос-
ті можливого грошового вираження в ціні. Отже, з 
точки зору економічної теорії оцінка являє собою 
визначення рівня цінності товару та надання йому 
вартісного виміру.

Таким чином, трактування понять «цінність», 
«вартість», «ціна» та «оцінка» в бухгалтерському 
обліку значно вужче і конкретніше, ніж в еконо-
мічній теорії. Так, у економічній теорії «цінність», 
«вартість» є передумовами, які формують основу 
та методичні підходи до оцінки об’єктів управлін-
ня, а «ціна» – кінцевий результат, який виникає у 
момент реалізації. У бухгалтерському обліку оцінка 
втілює практичне і методичне застосування катего-
рій «цінність», «вартість», «ціна». 

Висновок. Результати аналізу підходів до ви-
значення сутності поняття «оцінка» в теорії бухгал-
терського обліку та економічної теорії дозволяють 
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виділити такі її основні характеристики: оцінка є 
елементом методу бухгалтерського обліку, який до-
зволяє сформувати якісну інформацію про активи, 
зобов’язання, капітал, доходи і витрати; інструмент 
інтерпретації економічної цінності та вартості май-
на, інвестицій, підприємства, процесів та явищ; спо-
сіб задоволення інформаційних потреб користувачів 
такої інформації через формування й відображення 
її в системі обліку та звітності.

Узагальнюючи дуалістичне значення оцінки, на-
дамо авторське трактування поняття «оцінка» як 

елементу методу бухгалтерського обліку, за допо-
могою якого здійснюється вираження цінності ак-
тивів і капіталу, через очікувані майбутні вигоди 
у вартісному вираженні для формування й відо-
браження корисної інформації з метою прийняття 
рішень її користувачами. 

Розроблене нами визначення враховує та ілю-
струє підхід до розуміння сутності оцінки як еле-
менту методу бухгалтерського обліку та ураховує 
взаємозв’язок між дефініціями «оцінка», «цінність», 
«вартість» та «ціна». 
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Постановка проблеми. В умовах економічної 
нестабільності недостатня капіталізація бан-

ків є однією з головних проблем банківського секто-
ру. Для ефективної діяльності та здійснення своїх 
функцій банки повинні підвищувати капіталізацію 
та інші фінансові показники. Зважаючи на нестій-
кі економіко-політичні умови велика кількість бан-
ків знаходиться сьогодні у передкризовому стані. 
У зв’язку з цим, дієвим методом подолання цього 
стану може стати злиття та поглинання M&A (англ. 
Mergers and acquisitions).

Постановка завдання. Визначення сутності про-
цесів злиття й поглинання, їх позитивних та не-
гативних аспектів на основі розгляду досвіду вико-
ристання цієї практики в Україні й світі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
світовій теорії та практиці питання злиття і погли-
нання досліджували Г. Баккер, О. Бішоп, Т. Галпін, 
П. Гохан, Г. Дінзе, П. Моросіні, Д. Хардінг тощо, 
серед вітчизняних вчених – С. Кірєєв, Ю. Мако-
гон, Ю. Пахомова. Незважаючи на відносно велику 
кількість робіт, присвячених даній проблемі, зали-
шається ряд питань, які не повністю розкрито. В 
сучасних дослідженнях уваги недостатньо приді-
ляється таким завданням як активізація механіз-
мів збільшення прибутку від реструктуризації з 
урахуванням появи нових банківських продуктів та 
врахуванням ризиків від здійснення злиттів і по-
глинань.

Викладання основного матеріалу досліджен-
ня. Найважливішою складовою будь-якого банку є 
стратегія його подальшого розвитку. Шлях розви-
тку банківської установи через злиття і поглинан-
ня дорожчий, ніж інші методи, тому що необхід-
но інвестувати в придбання нового активу. Однак 
на етапі придбання готового бізнесу власник має 
можливість проаналізувати конкретні вигоди від 

передбачуваної угоди. Також перевагою стратегії 
зростання через злиття і поглинання є скорочен-
ня термінів отримання економічного результату від 
угоди.

Основні мотиви угод M&A [3]:
- концентрація на основній сфері діяльності;
- вихід на нові ринки (географічна і продуктова 

експансія);
- збільшення спеціалізації (продаж не профіль-

них активів);
- технологічні зміни;
- необхідність оптимізації витрат;
- необхідність збільшення прибутковості банку.
До основних етапів здійснення M&A транзакцій 

можна віднести наступні:
- підготовчий – аналіз здійсненності проекту;
- складання документації – бізнес-план, інфор-

маційний меморандум;
- оцінка бізнесу, банківських активів, SWOT 

аналіз;
- дью ділідженс (Due diligence) – процес пере-

вірки достовірності інформації про діяльність ком-
панії, виставленої на продаж. Це комплекс заходів, 
що включає в себе оцінку інвестиційних ризиків, 
незалежну оцінку об'єкта інвестування, її фінансо-
вого стану і положення на ринку [2].

- концепція фінансування банківської установи;
- обговорення договору купівлі-продажу і його 

висновок.
Головним етапом здійснення угод про злиття 

та поглинання є Due diligence, оскільки саме на 
цьому етапі виникає питання доцільності процесу 
M&A. Дью ділідженс дає оцінку минулого, поточ-
ного і майбутнього стану бізнесу. Кожна група спе-
ціалістів готує докладний звіт про стан банківської 
установи. На розгляд повинні подаватися такі види 
звітів:
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- фінансовий – аналіз доходів, витрат й грошо-
вих потоків, фінансовий аналіз показників рента-
бельності, ліквідності, платоспроможності, фінансо-
вої стійкості тощо;

- маркетинговий – оцінка поточного становища 
компанії на ринку;

- юридичний – перевірка діяльності компанії на 
відповідність нормам цивільного, трудового права;

- податковий – особливості обліку податку на 
прибуток під час реорганізації;

- екологічний – оцінка нефінансової звітності, 
поєднання принципів корпоративної соціальної від-
повідальності тощо.

Банки, що володіють достатніми ресурсами, 
можуть собі дозволити необмежене зростання. 
Іноземні капітали активно йдуть з українського 
ринку, який характеризується не стабільними еко-
номічними явищами. За 2012 р. Україну покину-
ли австрійські Volksbank і Erste Group, німецький 
Commerzbank і шведська SEB Group [1].

Зараз комерційним банкам не вистачає плато-
спроможних позичальників, однак вони готові кон-
курувати на ринку і розвиватися далі. Тому кре-
дитні установи скуповують проблемні банки цілком 
або тільки кредитні портфелі, збільшуючи свою 
частку на ринку за їх рахунок.

Порахувати ефект від злиття компаній можли-
во за допомогою коефіціента P/BV (Price / Book 
Value), де:

Price – ринкова капіталізація банківської уста-
нови; 

Book Value – балансова вартість компанії.
Низьке значення мультиплікатора (менше 1) 

вказує на те, що акції компанії продаються нижче 
їх балансової вартості і отже недооцінені. Порівнян-
ня акцій різних емітентів за допомогою даного кое-
фіцієнта доцільно тільки в рамках однієї галузі [8].

Обсяг ринку M&A в Україні коливається залеж-
но від інвестиційного клімату в країні. Нестабіль-
ність фінансового ринку, що розвивається і упо-
вільнення зростання економіки призвело до того, 
що багато компаній відмовляються від транскор-
донних придбань. Незважаючи на ці чинники, кіль-
кість угод від злиття та поглинання не знижується. 
Так у жовтні 2012 р. кількість угод M&A дорівню-
вала 529, а вже у жовтні 2013 р. – 618 (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Кількість угод M&A [4]

Найбільше угод зафіксовано у січні, квітні та 
серпні 2013 р. Вартість угод з кожним роком зрос-
тає: у жовтні 2012 р. вартість M&A становила 286 
млн. євро, а в тому ж місяці 2013 р. – 1167 млн. євро 
(рис. 2). Темп зростання цих угод не уповільнюєть-
ся, а тільки підвищується, оскільки вони є дієвим 
інструментом, який спонукає до стабілізації всіх 
процесів в банківській установі.

Негативні аспекти процесу M&A практично від-
сутні, оскільки прибуток, який отримує банк від 

усіх угод, подвоюється. Існує низка ризиків при 
проведенні процедури злиття й поглинання. Напри-
клад, ризик переплати або ризик недоотримання 
прибутку, але при чіткому та вправному здійсненні 
угоди вони можуть бути мінімізовані.
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Рис. 2. Вартість угод M&A (млн. євро) [4]

Міжнародним зразком реалізації найефективні-
шої моделі M&A є Bank of America, який у 2009 
р. завершив процес злиття й поглинання інвес-
тиційного банку Merrill Lynch. До здійснення цієї 
процедури, Merrill Lynch був найбільшим інвести-
ційним банком у світі. Але криза 2008 р. негативно 
вплинула на діяльність банку і керівництво Bank of 
America скористалися цим. Якщо враховувати всі 
чинники, то треба відмітити, що саме поглинання 
було задіяно Bank of America, як основний метод 
приєднання в свій склад та структуру Merrill Lynch. 
Але негативного ефекту це не принесло, навпроти, 
прибуток від приєднання склав 34,9 млрд. дол [7].

Враховуючи зарубіжний досвід, вітчизняні бан-
ківські установи теж здійснюють угоди про злиття 
й поглинання. Найчастіше ця процедура робиться 
для підвищення стану брідж-банку. Брідж-банк – 
наступник великого банку, який зазнає труднощі, 
але у розпорядженні якого є працездатні активи 
й ліквідні пасиви та клієнтська база. Брідж-банки 
створюються для ліквідації наслідків фінансових 
криз. Велика банківська установа купує невеликий 
банк з потрібною ліцензією і переводить туди пра-
цездатну частину своїх активів та пасивів. Борги, 
які залишаються у старому банку, реструктуризу-
ються правлінням [6]. 

Брідж-банк – західний аналог для України, 
який є своєрідним способом вирішення фінансо-
вих перепон, коли клієнти не відчувають проблем 
від роботи банків, які тим часом борються за своє 
виживання, зайняті пошуком інвесторів і долають 
фінансові труднощі. У брідж-банку зазвичай пра-
цюють колишні співробітники материнської ком-
панії, які, ймовірно, втратили б своїх місць, якби 
проблемні активи були продані керуючої компанії. 
Залишаючи досвідчених співробітників на таких 
позиціях, банк не втрачає цінні знання та досвід у 
сфері повернення заборгованості за кредитами та 
забезпечує безперервність процесу.

Яскравим прикладом реструктуризації банків-
ської установи в Україні є UniCredit Bank, який 
здійснює процесс злиття та поглинання з Укрсоц-
банком, в результаті якого буде ПАТ «Укрсоцбанк». 
Об'єднаний банк збереже пріоритети з кредитуван-
ня великих корпоративних клієнтів, у тому числі 
експортерів, а також роздрібних клієнтів. Процес 
злиття буде остаточно завершений в II кварталі 
2014 р. За підсумками 2013 р. Укрсоцбанк посів сьо-
ме місце за активами (37,33 млрд. грн.), UniCredit 
Bank – 33 місце (4,96 млрд. грн.) [5]. UniCredit Bank 
виступає у ролі брідж-банку. Заплановано, що після 
реорганізації UniCredit Bank припинить діяльність, 
а правонаступником його активів та пасивів стане 
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ПАТ «Укрсоцбанк». Очікується, що капітал ПАТ 
«Укрсоцбанк» збільшиться до 2,46 млрд. грн. та до 
складу якого буде входить 435 філії та 6200 спів-
робітників. Інвестиції в процес злиття двох банків в 
2013 р. склали 20 млн. грн. Грошові вкладення були 
потрібні в інформаційні технології, також витрати 
банк зазнав й на маркетинг, особливо на ребрендінг. 

Продаж або купівля бізнесу в банківському сек-
торі – це операція, яку бажано й необхідно перед-
бачити в процесі реалізації угоди M&A. Помилко-
вість навіть одного з аспектів угоди може вплинути 
на її прибутковість, призвести до збитків, або недо-
отриманого прибутку.

Висновки з проведеного дослідження. Проце-
дура злиття та поглинання в банківському сек-
торі України посіла вагоме місце. З урахуванням 
зарубіжного досвіду, українські банки долають 
несприятливі процеси у фінансовому секторі та 
з кожним роком кількість угод M&A зростає. Як 
в кожній прибутковій операції є ймовірність на-
стання ризику, але при дотриманні всіх правил 
на етапах процесу поглинання, їх можна омину-
ти. В умовах економічної нестабільності в країні, 
злиття та поглинання є найдієвішим інструмен-
том для ефективного функціонування банківської 
установи.
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Постановка наукової проблеми та її значен-
ня. Рівень тінізації економічної активності 

України на сьогоднішній день залишається високим. 
Це проявляється, передусім, у приховуванні части-
ни наявності значного неформального сегменту на 
ринку праці. Тінізація зайнятості є вагомою пере-
шкодою соціально-економічного розвитку України, 
оскільки це явище деформує розвиток ринку праці 
та призводить до збільшення офіційного безробіття. 
Відповідно, актуалізується потреба в удосконаленні 
засобів державної політики, спрямованої на легалі-
зацію зайнятості в Україні.

Масштаби тіньової зайнятості України свідчать 
про проблеми в регуляторній діяльності держави 
на ринку праці. Поширення тіньової зайнятості під-
силюють нерівність всередині країни між офіційно 
працюючими і має негативний вплив на розвиток 
ринку праці в Україні в цілому. Тому боротьба за 
істотне скорочення й обмеження тіньової зайнятос-
ті є одним з пріоритетів державної стратегії еконо-
мічної безпеки та політики щодо легалізації зайня-
тості на ринку праці.

Ринкова економіка не можлива без існування 
ринку праці, основним результатом функціонуван-
ня якого є формування визначеного рівня і струк-
тури зайнятості населення та безробіття. Проблема 
безробіття є ключовим питанням у ринковій еконо-
міці, і не вирішивши його, неможливо налагодити 
ефективну діяльність економіки і регуляторна по-
літику у сфері зайнятості населення. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Протягом 
останніх років проблема тіньової зайнятості неодно-
разово знаходили своє відображення у працях бага-
тьох вчених і практиків, серед яких: В. Галицький, 
І. Гнибіденко, І. Моцін, Ю. Маршавін, М. Папієв, Я. 
Міклош, Л. Єневич, В. Саульська, Л. Шиян, М. Мі-
ропольська, а також інші зарубіжні фахівці. Проте, 
незважаючи на значний загальносвітовій науковий 
доробок, проблеми негативного впливу тіньової за-
йнятості населення на ринок праці в Україні і по цей 
час залишаються вивченими недостатньо глибоко, і 
разом з тим це залишає місце для подальших науко-
вих досліджень. Тому, на нашу думку, обрана для 
розгляду тема є важливою на даний час. У багатьох 
дослідженнях визначаються актуальні питання про-
блем розвитку ринку праці, проблеми тіньової за-
йнятості як для працівників так і для роботодавців, 
обґрунтовуються проблеми та шляхи їх вирішення у 
функціонуванні ринку праці в Україні. 

Мета і завдання статті. Аналіз негативного 
впливу тіньової зайнятості на розвиток ринку праці 
в Україні та напрями його подолання. Глибинний 
аналіз цих питань дасть змогу розробити систему 
заходів та рекомендації стосовно розв’язання і ви-
рішення проблем зайнятості.

Трансформаційні процеси в економіці Україні 
призвели до негативних наслідків на ринку праці . 
Це насамперед проявилося в тому, що значна частка 
працездатних не змогла знайти себе в нових умо-
вах суспільного життя. Головною рисою цього часу 
є процес перевищення пропозиції трудових ресурсів 
над попитом (наявність вільних робочих місць). Кон-
куренція на ринку праці, недосконалість законодав-
ства, не оптимальне податкове навантаження є осно-
вними причинами тінізації зайнятості населення.

«Тіньова зайнятість» (використання праці найма-
них працівників без укладання трудових договорів) 
і «тіньова заробітна плата» («зарплата в конвертах») 
– ці явища останнім часом значно поширилися в 
Україні. Переважна більшість українців хоч раз у 
своєму житті стикалися з явищами тіньової зайня-
тості та зарплатою «в конверті» [1]. На сьогодні з цим 
масово стикається молодь. Існує ризик, що людина, 
яка на початку своєї робочої кар’єри починає пра-
цювати не офіційно, в майбутньому, можливо, так і 
не матиме бажання легалізації своєї праці.

Багато вчених виділяють такі типи тіньової за-
йнятості – це зайнятість у кримінальній економіці 
(повністю нелегальну діяльність як у сфері вироб-
ництва, так і в сфері обігу) та зайнятість у при-
хованій економіці (нелегальну діяльність в рамках 
легальної зайнятості) [5].

Кримінальна зайнятість найчастіше функціонує 
поза правовим полем і тому завжди є нелегальна. 
Вона означає економічну діяльність без реєстрації і 
ліцензування, часто випадкового характеру, з повним 
ухилянням від сплати податків і зборів та ризиком 
конфліктів з правоохоронними органами. На відміну 
від прихованої зайнятості, кримінальна зайнятість 
має первинний характер. Це – підпільна діяльність 
з виробництва, транспортування та реалізації про-
дукції, а також фіктивна діяльність – спекуляція, ко-
рупція, шахрайство тощо. Боротися з кримінальною 
зайнятістю лише економічними засобами неможливо. 
Тут має бути реалізована насамперед функція право-
охоронних органів. Тому що Кримінальна зайнятість, 
на нашу думку, завдає найбільшу шкоду економіці.

Прихована зайнятість існує насамперед як не-
формальна зайнятість, тобто трудова діяльність, 
яка дозволена чинним законодавством, однак про-
цедура її реєстрації не передбачена або обмежена, 
а результати чи доходи не враховуються офіційною 
статистикою або не декларуються і не підлягають 
оподаткуванню. Така зайнятість працівників у бага-
тьох країнах є вторинною. Масштаби виробництва і 
вид діяльності до уваги не беруться.

Основними причинами існування тіньової за-
йнятості в Україні є: високе податкове наванта-
ження; низький рівень заробітної плати у держав-
ному секторі; надмірне регулювання діяльності 
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малого підприємництва; низька якість державних 
послуг;корумпованість в економіці; відсутність під-
тримки зайнятості з боку держави; не зацікавле-
ність самих працівників у працевлаштуванні. 

Але незважаючи на ці причини, тіньова праця 
має ряд недоліків, для самих працівників, які стика-
ються з багатьма ризиками для себе: не нормований 
робочий день; позбавлення працівників соціального, 
пенсійного та медичного забезпечення; відсутність 
записів про місце праці у трудовій книжці; після 
безпричинного звільнення не має можливості на 
претензії до роботодавця; не має захищеності своїх 
прав на робочому місці.

На сьогоднішній день держава веде активну ро-
боту протидії цим типам тіньової зайнятості. Тому 
що легалізація зайнятості та детінізація заробітних 
плат є передумовами стабілізації Державного бю-
джету та досягнення цілей реформування системи 
пенсійного страхування.

Серед найголовніших кроків легалізації тіньової 
зайнятості є: створення нових робочих місць; покра-
щення економічного становища держави, зростання 
оплати праці і прибутків у всіх сферах і видах еко-
номічної діяльності; сприяння розвитку малого під-
приємництва; забезпечення реального захисту соці-
ально вразливих верств населення, створення умов 
для їх посильної участі в суспільному виробництві 
відповідно до їхніх бажань і можливостей; удоско-
налення законодавчої бази у сфері трудових від-
носин, посилення контролю за дотриманням норм 
трудового законодавства; зменшення навантаження 
на оплату праці податками та страховими внесками; 
розширення зв’язків Державної служби зайнятості 
з місцевими органами влади при вирішенні питань 
створення робочих місць і підвищення професійного 
рівня населення.

Поширення тіньової зайнятості підсилюють не-
рівність всередині країни між офіційно працюю-
чими. Тому боротьба за істотне скорочення й об-
меження тіньової зайнятості є одним з пріоритетів 
державної стратегії економічної безпеки та політи-
ки щодо легалізації зайнятості на ринку праці. Ті-
нізація зайнятості є головним негативним явищем, 
яке гальмує розвиток ринку праці. Саме боротьба 
з цим явищем, буде сприяти розвитку зайнятості 
і держава повинна показати конкретні кроки для 
боротьби з цим явищем, використовуючи соціаль-
но – економічні важелі впливу для розвитку ринку 
праці України.

Ринок праці є складовою частиною економічної 
системи країни. А отже, він відображає більшість 
політичних і соціально-економічних процесів, що 
відбуваються в державі. Найбільш гострою пробле-
мою ринку праці є неефективна зайнятість і тініза-
ція трудових відносин. Вона визначає міру відста-
вання від розвинених країн у продуктивності праці, 
безробіття, порушення структурних диспропорцій 
зайнятості, неконтрольований відтік робочої сили за 

кордон, падіння рівня доходів населення, тощо [4]. 
Ринок праці, робочі місця – найбільш складний 

і динамічний елемент ринкової економіки. Тут не 
тільки переплітаються інтереси працівників і ро-
ботодавців, але й віддзеркалюються всі соціально-
економічні, політичні, демографічні та інші процеси 
в суспільстві, особливо питання розвитку основних 
фондів, які впливають на розвиток робочих місць. 
Процеси, що відбуваються на ринку праці і у сфері 
зайнятості, тісно пов’язані з процесами у підприєм-
ницькій, кредитно-грошовій і зовнішньоекономічній 
сферах, в оподаткуванні та інвестиційній діяльнос-
ті, освіті та організації профнавчання. Від того, на-
скільки успішно функціонує економіка, у якій фазі 
економічного циклу вона перебуває, як сполучають-
ся ринкові засади функціонування і державне регу-
лювання, чим характеризується поведінка головних 
суб’єктів ринку залежить попит на робочу силу та її 
пропозиція, обсяг зайнятості й рівень безробіття [2].

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Підсумовуючи вище сказане, можна зро-
бити висновок, що масштаби тіньової зайнятості 
України свідчать про проблеми в регуляторній ді-
яльності держави на ринку праці. Поширення ті-
ньової зайнятості підсилюють нерівність всередині 
країни між офіційно працюючими. Тому боротьба 
за істотне скорочення й обмеження тіньової за-
йнятості є одним з пріоритетів державної стратегії 
економічної безпеки та політики щодо легалізації 
зайнятості на ринку праці. Вона повинна носити 
комплексний характер і охоплювати заходи як суто 
економічного, так і адміністративного, соціально-
психологічного та виховного характеру.

Для підвищення напрямів підвищення зайнятос-
ті і зменшення тінізації зайнятості необхідно про-
вести ряд економічних реформ, які дозволяють:

- впровадити прогресивні системи оплати праці;
- удосконалити інформаційне й науково-освітнє 

забезпечення;
- оптимізувати системи оподаткування та кре-

дитування;
- удосконалити державну підтримку розвитку 

сільського господарства;
- стимулювати самозайнятість та розвиток агро-

туризму та інші галузі [3];
Пріоритетними напрямками реформування 

українського ринку праці є вдосконалення системи 
оплати праці, розширення можливостей отримання 
населенням офіційних основних і додаткових дохо-
дів, соціальна підтримка окремих груп, зменшення 
тінізації зайнятості населення підвищення якості 
та конкурентоспроможності робочої сили, сприяння 
ефективним і доцільним переміщенням працездат-
ного населення, запобігання зростанню безробіття 
через створення робочих місць за рахунок різних 
джерел фінансування, впровадження механізмів 
звільнення і перерозподілу зайнятих, реструктури-
зації економіки і піднесення виробництва.
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Постановка проблемы. В условиях возрас-
тания роли социального фактора как про-

явления общесоциологической закономерности в 
развитии мировой цивилизации объективно высту-
пает на передний план практики управления необ-
ходимость освоения новых инновационных методов 
социального воздействия, в частности социальных 
технологий в менеджменте [3, с. 13]. 

Социальный менеджмент имеет дело с чело-
веком в его социальном качестве, с управлением 
процессами взаимодействия социальной среды и 
личности. Он направлен на изменения в положе-
нии управляемого объекта или результатов тех или 
иных социальных процессов. Создание технологий 
управления – главная функция социального менед-
жмента на предприятии, основной метод познания 
и преобразования. 

Так, все большее использование получают си-
стемы управления на основе предвидения измене-
ний и на основе гибких экстренных решений, а это 

требует от менеджеров знания новых технологий 
управления инновациями, мотивации сотрудни-
ков на совместные действия. По мере расширения 
прикладных функций научного знания появляется 
возможность технологизировать те виды деятель-
ности, которые прежде были этому недоступны. 

Объектом технологизации могут стать самые 
разные сферы человеческой деятельности: эконо-
мическая, социально-политическая, духовная и т.п. 
В целом можно сказать, что, сколько существует 
управляемых социальных объектов, их разновид-
ностей, столько и соответствующих технологий, ко-
торые направлены на оптимизацию процессов их 
функционирования и развития [8, с. 30-35].

Постановка задачи. На основе изложенного 
можно сформулировать задачу исследования, кото-
рая заключается в определении понятия и сущно-
сти социальных технологий как формы разрешения 
основного противоречия социального менеджмента 
на предприятии. Технологизация социального ме-

© Федорова Е.В., 2014



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 129

2 (02) may 2014

неджмента является фактором эффективности 
управления предприятием и инновационным сред-
ством мотивации персонала к саморазвитию.

Изложение основного материала исследования. 
Исследователи проблемы социальных технологий 
использовали идею известного болгарского иссле-
дователя М. Маркова о том, что смысл технологиза-
ции заключается в определении и целесообразном 
распределении порядка процедур, обеспечивающих 
этот процесс или класс процесса. Независимо от 
того, в какой области решается проблема – мате-
риальном производстве или сфере культуры, она 
обязательно должна пройти через определенные 
технологические фазы, где будут использованы 
операции и процедуры, присущие любому виду 
реализации. К ним относятся определенные цели, 
анализ проблемных ситуаций, обработка и анализ 
информации, обсуждение возможных вариантов, 
выбор решения и подготовка к реализации выбран-
ного решения [7, с. 75]. Технология, определяя путь 
деления сложной деятельности на составляющие 
ее более простые виды и их однозначной реализа-
ции, показывает, как должен действовать субъект 
управления, чтобы добиться максимально эффек-
тивного решения стоящей перед ним задачи. 

 С позиций методологии своевременным явилось 
предостережение М. Маркова о том, что между 
производственными и социальными технология-
ми нельзя ставить знак равенства. Если в произ-
водственных технологиях высокая степень по-
вторяемости выполняемых процедур и операций 
необходима, то для социальных технологий такая 
повторяемость невозможна. В них повторяемость и 
однозначность должны проявляться лишь в общих 
требованиях к процессу, которые не лишают чело-
века возможности действовать творчески, сообра-
зуясь со спецификой конкретной ситуации. 

Вместе с М. Марковым существенный вклад в 
разработку теории социального управления, обо-
снование необходимости разработки социальных 
технологий для повышения эффективности управ-
ления предприятием внес другой болгарский иссле-
дователь Н. Стефанов [9]. В частности, он еще в 70-е 
годы XX в., обосновывая необходимость разработки 
социальных технологий, утверждал, что реальная 
проблема не в том, возможна ли в принципе техно-
логизация социальных процессов, а в том, как это 
сделать [9, с. 82]. М. Марков, поддерживая эту точ-
ку зрения, охарактеризовал технологию как процесс 
регламентации и описания операций управления, 
отличающийся обязательностью и неизменностью. 
Он утвердительно ответил на вопрос, возможен ли 
алгоритм социального управления, охарактеризовав 
технологию как процесс. Технологизация управлен-
ческой деятельности имеет подсобное, вспомогатель-
ное значение, являясь одним из средств решения 
более общей проблемы – совершенствования управ-
ления, повышения его эффективности. 

Социальные технологии возникают эволюцион-
но или создаются искусственно? Долгие века они 
носили рутинный характер. Люди учились управ-
лять общественными делами, накапливали знания, 
передавая их от одного поколения к другому на ос-
нове прошлых правил, традиций, обычаев. Такие 
технологии, в которых упор делается на прошлый 
опыт, интуицию и приверженность традициям ста-
рых способов организации, называются рутинными. 
В них используются методы воздействия на соци-
альные процессы, отличающиеся малой наукоем-
костью, отражающие вчерашний день социального 
воздействия, не мотивирующие социальную систе-
му на перемены [10, с. 157].

Возможности применения социальных техно-
логий в различных сферах общественной жизни, 
в том числе и в области освоения рыночного про-
странства, исключения деструктивных процессов 
из общественной жизни безграничны. Однако ис-
пользуются они крайне плохо, нерационально. Сло-
жилось реальное противоречие между огромным 
интеллектуальным потенциалом, накопившимся в 
науке, передовой практике, и уровнем применения 
наукоемких технологий в различных сферах управ-
ления, в частности и в повышении эффективности 
управленческой деятельности при наличии соци-
ального менеджмента [8]. Такую форму основного 
противоречия социального менеджмента на пред-
приятии помогут разрешить именно социальные 
технологии.

Социальный менеджмент – это сфера управле-
ния, формирует у будущих специалистов теорети-
ческие и практические навыки, позволяющие эф-
фективно влиять на социальные процессы, влиять 
на создание благоприятной для человека социаль-
ной среды, проектировать социальные организации, 
в свою очередь обеспечивает рациональное исполь-
зование богатого и неограниченного из всех ресур-
сов – человеческого [3]. 

Совершенно очевидно, что особое управленче-
ское действие начинается с познания сути происхо-
дящих процессов, выдвижения новых идей, устано-
вок, что характеризует, прежде всего, содержание 
управления, уровень управленческого мышления. 
Без умения выдвинуть инновационные цели и зада-
чи управления, а затем найти адекватные методы 
их решения не может быть эффективного управле-
ния. Поэтому проблема повышения эффективности 
управления предприятием напрямую связана с эф-
фективностью технологий управления [5].

Под технологией понимается совокупность зна-
ний о способах и средствах проведения производ-
ственных процессов, а также сами процессы, при 
которых происходит качественное изменение обра-
батываемого объекта [6, с. 283]. Технология – после-
довательность старых, знакомых образцов поведе-
ния, которая дает новый образец или образцы [11,  
с. 4]. Технология алгоритмизирует деятельность, по-
этому может быть многократно использована, вос-
произведена и тиражирована для решения сходных 
задач. Создание технологии гарантирует заданные 
свойства продукта, обеспечивает рациональность 
самого процесса деятельности на предприятии.

В последнее время получили распростране-
ние такие термины, как «технология управления», 
«технология общения», «социальная технология» 
и др. Социальная технология – это: 1) специально 
организованная область знания о способах и про-
цедурах оптимизации жизнедеятельности человека 
в условиях нарастающей взаимозависимости, ди-
намики и обновления общественных процессов; 2) 
способ осуществления деятельности на основе ее 
рационального расчленения на процедуры и опера-
ции с их последующей координацией и синхрони-
зацией и выбора оптимальных средств и методов 
их выполнения; 3) метод управления социальными 
процессами, обеспечивающий систему их воспро-
изводства в определенных параметрах – качества, 
свойства объема, целостности деятельности и т.п. 
[7, с. 186].

В целом социальные технологии выступают в 
двух формах: 1) как структурный элемент любой 
системы, технологически оформленный программ-
ный продукт; 2) как управленческая деятельность, 
связанная с реализацией этого проекта, программ-
ного продукта [4, с. 16].



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ130

2 (02) травень 2014

Сущность социальных технологий, по мнению В. 
Н. Иванова, может быть понята как инновацион-
ная система методов выявления и использования 
скрытых потенциалов социальной системы, полу-
чения оптимального социального результата при 
наименьших управленческих издержках [4, с. 11]. 
Из многочисленных определений отечественных 
и зарубежных ученых можно выделить основные 
особенности социальных технологий:

1. Социальная технология – это определенный 
способ достижения общественных целей.

2. Содержание этого способа состоит в поопера-
ционном осуществлении деятельности.

3. Операции разрабатываются предварительно, 
сознательно и планомерно.

4. Эта разработка проводится на основе и с ис-
пользованием научных знаний.

5. При разработке операций учитывается спец-
ифика области, в которой осуществляется деятель-
ность.

6. Социальная технология выступает в двух 
формах: как проект, содержащий процедуры и опе-
рации, и как сама деятельность, построенная в со-
ответствии с этим проектом.

В социальном менеджменте имеются технологии 
управления, которые отвечают всем параметрам 
эффективности технологий. Менеджеру не следует 
упрощать свое понимание технологии управления. 
Если он действительно хочет получить результат 
от ее внедрения, он должен, прежде всего, изучить 
процедуру во всех мельчайших деталях.

Современная концепция управления предпри-
ятием заключается в следующем: социальный ме-
неджмент настоятельно требует, с одной стороны, 
очищения от деформаций, бюрократических иска-
жений системы управления, с другой – продвиже-
ния вперед и дальнейшего ее развития. 

Менеджеры должны научиться профессио-
нально, создавать и использовать управленческие 
технологии, опираясь на неисчерпаемый ресурс 
предприятия – ее персонал. Основная задача, ко-
торую решает социальный менеджмент, используя 
социальные технологии как форму разрешения ос-
новного противоречия на предприятии – это коор-
динация, согласование, направление деятельности 
персонала к единой цели [11, с. 11]. 

Таким образом, социальный менеджмент осно-
ван на раскрытии человеческих возможностей и 
является ресурсной концепцией управления пове-
дением. Социальный менеджмент на предприятии 
не есть какая-то новая разновидность менеджмен-
та, относящаяся к специфической сфере челове-
ческой деятельности, а представляет собой такой 
способ управления людьми посредством примене-
ния социальных технологий, который позволяет 
сделать их неисчерпаемым ресурсом предприятия.

Целью управленческой технологии является 

оптимизация управленческого процесса, рациона-
лизация его путем исключения таких видов дея-
тельности и операций, которые не являются необ-
ходимыми для достижения результата. Технологии 
управления позволяют менеджерам выявлять, ис-
пользовать и развивать скрытые потенциалы пред-
приятия.

Эффективность технологии управления (как и 
любой социальной технологии) – это конечный ре-
зультат, выражающийся не только в экономии вре-
мени и затрат, но и в обеспечении устойчивости и 
выживаемости организации в изменяющейся внеш-
ней среде. Критерии эффективности технологии 
управления предприятием – это, во-первых, про-
стота (она не должна быть излишне усложненной, 
содержать промежуточные этапы или операции); 
во-вторых, гибкость (адаптация к изменяющейся 
обстановке); в-третьих, надежность (наличие не-
которого запаса прочности, дублирующего меха-
низма); в-четвертых, экономичность (технология 
может быть эффективной, но не экономичной); 
в-пятых, удобство эксплуатации (прекрасно раз-
работанная технология окажется бесполезной, если 
она неудобна для людей, которым придется с ней 
работать) [1, с. 17].

Разработка и внедрение технологии управле-
ния, умение следовать предписываемым образцам, 
соблюдать технологическую дисциплину – один из 
важнейших показателей профессиональной культу-
ры менеджера. Именно неспособность руководите-
лей и рядовых работников следовать предписаниям 
технологии оказывается серьезным препятствием, 
мешающим добиться конкурентоспособности сво-
их товаров. Использовать технологии управления, 
значит использовать важный ресурс менеджера, 
который является одной из форм разрешения ос-
новного противоречия социального менеджмента и 
повышения эффективности управления предпри-
ятием.

Выводы из проведенного исследования. Из при-
веденного выше можно сделать следующие выводы, 
что социальные технологии менеджмента следует 
понимать не как жесткую регламентацию деятель-
ности персонала, а как инновационное средство его 
мотивации к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Только на этом пути предприятие могут вы-
рваться из кризиса и показать свою жизнеспособ-
ность, конкурентоспособность и эффективность.

Таким образом, значение социальных техноло-
гий заключается, в том, что они делают человече-
скую деятельность рациональной, привлекая к ней 
только те процессы и операции, которые необходи-
мы для достижения поставленной цели. Социаль-
ная технология изменяет социальные отношения на 
основе алгоритмов, является регулирующим компо-
нентом всех социальных процессов, тем самым по-
вышает эффективность управления предприятием.
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Постановка проблеми. Сучасні умови розви-
тку економіки, пов'язані з великою конку-

ренцією товаровиробників, ускладненням органі-
заційних і управлінських відносин господарських 
систем, зміною форм власності і обмеженості ре-
сурсів, змушують підприємства здійснювати пошук 
нових, більш ефективних шляхів використання 
ресурсів, методів управління, організації та інфор-
маційного забезпечення процесу виробництва, тоб-
то переходити на інноваційну модель поведінки, в 
основу якої покладено управлінські нововведення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
зважаючи на значну кількість публікацій, присвя-
чених різним аспектам інновацій, слід зазначити, 
що в них недостатньо представлені питання здій-
снення організаційно-управлінських інновацій на 
промислових підприємствах, які є необхідною умо-
вою підвищення конкурентоспроможності.

Питання, пов'язані з інноваційною діяльністю та 
управлінням нововведеннями, розглядаються до-
сить широко у роботах таких вчених, як Портер М., 
Макаренков Н., Румянцев А., Максимова В., Літов-
ченко С., Ваганов П., Мельников В., В. Смоленцев, 
А. Схиртладзе, В. Гунін, В. Баранчеєв, В. Устинов, 
С. Ляпіна та інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблема конкурентоспроможності 
підприємств за рахунок розвитку управлінських 
інновацій в останні роки стала однією з найбільш 
активно обговорюваних тем в розвитку економіч-
ної науки. Сучасний ринок призводить до необхід-
ності пошуку нових управлінських інновацій і вдо-
сконалення вже існуючих методів управління на 
підприємстві. Невирішене завдання ефективного 
формування та розвитку конкурентоспроможності 
підприємств – недостатньо результативне управ-
ління залученням управлінських інновацій на під-
приємстві, від чого залежить динаміка економічного 
зростання підприємства та підвищення його конку-
рентоспроможності.

Невирішеними проблемами у цій сфері є: низь-
ка якість виробленої продукції, застарілий асор-
тимент, низькі темпи оновлення виробничих по-
тужностей, недостатньо висока якість матеріалів і 
заготовок, застаріле обладнання, низький ступінь 
залучення українських підприємств у світовий на-
уково-технологічний обмін [1, с. 163].

Метою даної статті є обґрунтування необхіднос-
ті застосування управлінських інновацій як чинника 
підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Виклад основного матеріалу. Інновації стали 
невід'ємною складовою сучасної економіки. Їх впро-
вадження торкнулося всіх сфер діяльності людини. 
Особливе місце займають управлінські інновації як 

один з факторів підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства.

Інновації в сфері промисловості є одним із осно-
вних факторів підвищення продуктивності праці, 
що приводить до стійкого економічного зростання і 
підвищення суспільного добробуту.

Засобом розвитку економіки будь-якої держави 
є нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, нові 
елементи, свідомо впроваджені у виробничу куль-
туру і структуру підприємства.

Якщо виробничі інновації в ланцюжку зв'язків 
між результатами досліджень і розробок у вироб-
ничому процесі виступають у формі нових про-
дуктів і технологій, будучи основним фактором 
виробничо-господарської динаміки підприємства, 
створюючи нові науково-технічні напрями діяль-
ності та ліквідуючи старі, то управлінські інновації 
– основа постійного процесу вдосконалення системи 
управління господарського об'єкта в цілому, так і її 
найважливіших елементів управління інноваційною 
діяльністю та інноваційного аналізу.

Управлінські інновації – цілеспрямована зміна 
складу функцій, організаційних структур, техноло-
гії та організації процесу управління, методи робо-
ти системи управління, орієнтовані на заміну еле-
ментів системи управління або системи управління 
в цілому, з метою прискорення або поліпшення ви-
рішення поставлених перед підприємством завдань 
на основі виявлення закономірностей і факторів 
розвитку інноваційних процесів на всіх стадіях 
життєвого циклу продукції, технологій і підприєм-
ства в цілому [6, с. 35].

Будь-яка інновація на якийсь час припиняє 
функціонування, вимагає його перебудови, а потім 
заповнення втрат часу, праці, ритму. При цьому 
базовим системним напрямком всього механізму 
господарювання, джерелом формування інновацій 
повинно виступати, перш за все, підвищення ефек-
тивності використання наявних ресурсів за рахунок 
виявлення нових зв'язків у системі, тобто господа-
рювання має бути безпосередньо пов'язане з таким 
загальносистемним параметром, як керованість. У 
цьому випадку управлінські інновації і виступають 
господарським важелем, який регулює процеси під-
вищення якості режиму діяльності, процеси пере-
ведення ресурсів з категорії масових у категорію 
якісних в процесі вирішення інноваційних проблем-
них ситуацій [3, с. 165].

Управлінські інновації передбачають реалізацію 
нового методу у веденні бізнесу та вирішення про-
блем бізнес-процесів, організації робочих місць або 
організації зовнішніх зв'язків [6, с. 37].

Для підвищення стійкості й адаптаційної здат-
ності до змін споживчої поведінки необхідно ці-
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леспрямовано проводити організаційні зміни як 
еволюційного, так і революційного характеру. Це 
неможливо без управлінських інновацій, які висту-
пають у світовій практиці господарювання сучас-
ним джерелом конкурентних переваг. У ході таких 
перетворень структура управління набуває гнуч-
кості; з'являється можливість багатоцільового вико-
ристання виробничих потужностей; підвищується 
рівень якості продукції; відбувається прискорення 
процесів виробництва і реалізації продукції при од-
ночасному скороченні витрат на ці етапи життєвого 
циклу продукції; поліпшуються умови праці; почи-
нають функціонувати нові системи стимулювання 
працівників, що забезпечують високу ступінь їх ін-
новаційної активності.

Також рівень конкурентоспроможності підпри-
ємства визначають, в основному, конкурентні пере-
ваги, якими воно володіє в порівнянні з іншими в 
одній галузі, на одному ринку або сегменті ринку.

М. Портер у своїх дослідженнях підкреслює, що 
вирішальним в конкурентній боротьбі для фірми є 
те, як довго вона зможе утримати наявні у неї кон-
курентні переваги. Це залежить від трьох факторів:

1) тип джерела переваги: більш низького рангу, 
наприклад, дешева робоча сила або сировина, які 
можуть одержати й конкуренти; або більш високого 
рангу – таких, як передова технологія або репу-
тація фірми, заснована на посиленій маркетинговій 
діяльності;

2) кількість наявних у фірми конкурентних пе-
реваг: добре мати їх якомога більше;

3) найважливіший чинник – постійна модерні-
зація всіх видів діяльності, іноді потрібно навіть 
відмовлятися від наявних переваг, щоб домогтися 
нових. 

Однак справжні конкурентні переваги дають 
підприємству тільки інновації. Причому під іннова-
ціями розуміється задоволення нової потреби або 
старої, але по-новому [2, с. 96].

Управлінські інновації дозволяють створити не-
обхідні умови для здійснення інновацій інших типів, 
і є основою для організації інноваційного процесу на 
підприємствах.

Підставою для управлінських нововведень є зміна 
завдань, розв'язуваних підприємством, яке, в свою 
чергу, викликано об'єктивними змінами, що відбу-
ваються у зовнішньому середовищі його діяльності.

Запорукою успішної діяльності організації в дов-
гостроковій перспективі є її здатність змінюватися 
у відповідності з мінливими ринковими умовами, 
яка забезпечується наявністю управлінських меха-
нізмів, які контролюють необхідність і забезпечен-
ня проведення змін. Таким механізмом є механізм 
підтримки управлінських інновацій. Управлінські 
інновації дозволяють створити необхідні умови для 
здійснення інновацій інших типів, і є основою для 
організації інноваційного процесу на підприємстві.

Організація управлінських інновацій здійсню-
ється за допомогою методів, які забезпечують 
розробку і реалізацію нововведень у сфері адмі-
ністративної діяльності. У даному випадку мето-
ди являють собою вироблені й апробовані способи 
впливу на об'єкт інновацій з метою отримання інно-
ваційного ефекту.

Інноваційна активність – внутрішній стан під-
приємства, яким воно може управляти, цілеспря-

мовано використовуючи можливості креативно-на-
лаштованого персоналу. Конкурентоспроможність 
підприємства, навпаки, є відображенням зовніш-
нього середовища, яким воно в будь-якому керу-
вати не може, однак здатне чинити на нього вплив 
через підвищення своєї інноваційної активності.

Корпоративна інноваційна активність, що є ві-
дображенням творчої (креативної) діяльності всьо-
го колективу підприємства, може трансформувати 
представлені характеристики безлічі конкурентоспро-
можних логічних моделей товарів і послуг [5, с. 35].

Підприємствам необхідно навчитися оперативно 
реагувати на зміну потреб, але ця стратегія зможе 
забезпечити йому лише тимчасову перевагу, оскіль-
ки буде дуже швидко використана конкурентами. 
Інноваційно-налаштоване керівництво підприємств 
повинно передбачати побажання споживачів і ба-
чити контури майбутнього ринку, саме таким чином 
повинні створювати продукти і послуги, які деякий 
час будуть конкурентними на ринку.

Інноваційна активність підприємств залежить 
від багатьох факторів, головним з яких є іннова-
ційно-креативний потенціал співробітників підпри-
ємств. Це підтверджується сучасними досліджен-
нями, які говорять про те, що «успіх інновацій на 
85-90% залежить від рівня підготовки персоналу, 
при цьому особлива роль належить управлінським 
кадрам». Таким чином, не просто кваліфікована 
підготовка і багатий професійний досвід співробіт-
ників на сьогодні є важливими факторами підви-
щення інноваційної активності підприємств і, як 
наслідок, його конкурентоспроможності, а рівень 
прояву творчої енергії (творчої діяльності) кожним 
із фахівців.

Отже, слід зазначити, що організаційно-управ-
лінські інновації є основним чинником підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, оскільки 
їх метою є перетворення управлінської структури 
компанії, вдосконалення системи корпоративних 
фінансів, а також управління персоналом.

Висновки. Отже, на тлі бурхливих економічних 
змін у всьому світі зростає конкурентна боротьба 
виробників за обмежений попит споживачів. Конку-
руючи на ринках, фірми прагнуть придбати і утри-
мати значні переваги для того, щоб підвищити свою 
конкурентоспроможність. Але основні переваги для 
підприємства – інновації, що проводяться на по-
стійній основі. Особливо важлива для підприємств 
сама здатність до інновацій.

Ключовою стратегією для цього повинен бути 
перехід від концепції, орієнтованої на певний кін-
цевий результат інновації до інновації самої моделі 
бізнесу: нової технології управління, нетрадиційних 
стратегій, вміння управляти інноваціями так само, 
як якістю. Інновації повинні бути не засобом досяг-
нення будь-яких цілей організації, а самою метою.

Перспективи подальших досліджень. Подальші 
дослідження в даному напрямку можуть бути ви-
користані для виявлення більш конкретного опису 
проблем і чинників підвищення конкурентоспро-
можності підприємств за рахунок управлінських 
інновацій; також використання підприємствами, 
при розробці системи заходів, спрямованих на під-
вищення конкурентоспроможності; результати і ви-
сновки можуть бути враховані в процесі вироблен-
ня конкретних організаційно-управлінських рішень.
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МІГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ РОБОЧОЇ СИЛИ  
У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У даній роботі проведено дослідження показників, що характеризують міграцію робочої сили у світі та Україні. 
Наведені статистичні дані про міграційні процеси за 2008-2013 роки, дано опис позитивних та негативних наслідків 
міграції для країн та зазначено можливі заходи для вирішення проблем міграції робочої сили.
Ключові слова: міжнародна міграція, світогосподарська система, диференціація, працевлаштування, грошові пере-
кази, стабілізація.

Постановка проблеми. Головна причина між-
народної міграції робочої сили полягає в ди-

ференціації економічних умов життя. Основні потоки 
мігрантів, як правило, спрямовані з країн з низьки-
ми особистими доходами в країни з високими. Вплив 
трудової міграції на соціально-економічний розвиток 
країн достатньо різний та викликає неоднозначні 
результати. Оскільки просто зупинити трудову мі-
грацію неможливо, то варто використовувати її по-
зитивні наслідки та намагатися зменшити негативні 
заходами макроекономічної стабілізації та оздоров-
ленням економіки. Даним питанням займалися: Го-
ловко С.В., Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б., 
Дронь Є.В., Заньковська В.Г.

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є вивчення показників, які характеризують 
стан міграційних процесів у світі та Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Між-
народна міграція робочої сили нині охоплює весь світ 
та набуває дедалі глобальнішого характеру. Сьогодні 
вона охоплює абсолютну більшість країн світу. 

Під поняттям «міграція робочої сили» розуміють 
переселення працездатного населення з одних дер-
жав до інших строком більше ніж на рік, виклика-
не прагненням працездатного економічно активного 
населення працювати у будь-якому регіоні, країнах 
світового співтовариства з метою вдоволення своїх 
життєвих потреб. Це стихійний процес розподілу 
трудових ресурсів між національними ланками сві-
тового господарства [1, с. 132].

Міжнародна міграція робочої сили є однією з 
об’єктивних підстав становлення цілісної світогос-
подарської системи та виступає важливою складо-
вою міжнародних економічних відносин.

Основними причинами, які зумовлюють міжна-
родну міграцію робочої сили, є: 

1) незадовільні економічні умови життя працез-
датного населення в країнах еміграції (низький рі-
вень заробітної плати, безробіття, низький життє-
вий рівень, зубожіння і т.д.);

2) стабільний порівняно високий рівень заробіт-
ної платні в основних імміграційних центрах (США, 
Західна Європа);

3) порівняно вищий технічний рівень умов праці 
в країнах імміграції;

4) соціальні умови для більш повної реалізації 
своїх можливостей у країнах імміграції;

5) природні катаклізми в країнах еміграції і ви-
щий рівень охорони навколишнього середовища у 
країнах імміграції;

6) політичні причини;
7) військові причини;
8) релігійні причини;
9) національні причини;
10) культурні причини.

Серед найважливіших світових центрів тяжіння 
іноземної робочої сили, які визначають сучасні на-
прямки міжнародної трудової міграції, можна ви-
ділити такі: Північно- та Південно-американський 
регіон, Західноєвропейський ринок, Південно-Схід-
на та Західна Азія, Африканська ділянка пересе-
ленських рухів. В останній період щорічно з краї-
ни в країну переїжджають 20 млн. осіб. На досить 
високому рівні зберігається приплив іммігрантів до 
США та Канади, що історично були й залишаються 
районами масової імміграції населення та робочої 
сили [2, с. 203].

Головна причина міжнародної міграції робочої 
сили полягає в диференціації економічних умов 
життя. Міграція трудових ресурсів відбувається в 
напрямку тих країн та регіонів, де очікувані най-
вищі заробітки. 

Мігранти не є рівномірно розподілені між кра-
їнами та регіонами. Так їх кількість в розвине-
них країнах складає близько 8,3% населення, а 
в менш розвинених всього лише 1,5%. В першій 
групі найбільше іммігрантів налічує США, Росія, 
Німеччина, Україна і Франція. Глобальна мігра-
ція зачіпає кожну країну. Деякі з них є країнами 
виїзду, деякі – транзитні, інші ж – країни при-
значення мігрантів.

Через відсутність достовірної статистики міжна-
родного переселення і широкого розмаху нелегаль-
ної міграції, визначити точно кількісну ієрархіч-
ність напрямків міграції дуже важко. Але загалом 
можна виділити наступні її напрямки:

– США, Канада, Австралія. Будучи однією з 
найбільш економічно розвинених країн, США є 
основним напрямком міграції, як низькокваліфіко-
ваної так і висококваліфікованої робочої сили. Кож-
ного року в США приїжджає більше емігрантів ніж 
в решту всіх інших країн разом взятих;

– Західна Європа. Економічно розвинені країни 
ЄС притягують до себе робочу силу з менш розви-
нених країн, в т.ч. і західноєвропейських (Порту-
галія, Мальта, Іспанія), а також з арабських країн 
Північної Африки і Близького Сходу, країн Афри-
ки на південь від Сахари, східноєвропейських країн 
та країн – республік колишнього СРСР;

– Близький Схід. Нафтодобувні країни цього ре-
гіону приваблюють дешеву робочу силу на тяжкі 
низькооплачувані роботи. Робітники мігрують сюди 
в основному із сусідніх арабських країн, а також 
з Індії, Пакистану, Бангладешу, Кореї, Бахрейну, 
Кувейту і Омана;

– Інші країни, що розвиваються. Потоки робочої 
сили направляються в ті країни, які швидше ідуть 
по шляху економічних реформ. Так в Латинській 
Америці сезонні робітники прямують в Аргентину 
і Мексику. В Африці, південніше Сахари, на Берег 
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Слонової Кістки, Нігерію і ПАР приходиться біль-
ше половини притоку всіх іммігрантів;

– Нові індустріальні країни. В зв’язку з бурх-
ливим розвитком держав Південно-Східної Азії, 
притік мігрантів, що наймаються на тимчасові ро-
боти, сюди значно збільшився. Це особливо помітно 
в Південній Кореї та Малайзії [3, с. 75].

Проблема трудової міграції в Україні за остан-
ні роки набула актуальності, оскільки вона суттє-
во впливає на соціально-економічний розвиток як 
країн, з яких виїздять, так і країн, що приймають 
трудових мігрантів. Трудова міграція змінює склад 
трудових ресурсів, створює нову ситуацію на рин-
ках праці, загострює демографічну ситуацію. 

Так за даними державного комітету статистики 
з січня по травень 2013 року в нашій країні відбу-
лося 183 635 внутрішніх міграцій осіб між областя-
ми, а також 23 036 іноземців іммігрували до Укра-
їни, а 5 637 громадян нашої країни емігрували за 
кордон. Відносні показники зовнішніх міграцій – з 
розрахунку на 10 000 населення частка емігрантів 
становить 3 особи, іммігрантів – 12,3 осіб, а мігра-
ційне сальдо відповідно 9,2 осіб. 

Внутрішні міграції в нашій країні більш поши-
рені ніж зовнішні, та становлять 97,5 на 10 000 осіб, 
тобто майже 1% громадян змінили постійне місце 
проживання у січні-травні. Лідерами за кількістю 
переселених до області стали Донецька – 13 684, 
Дніпропетровська – 12 567 та Київська – 12 087 осіб, 
а відносні показники з розрахунку на 10 тис. насе-
лення виражають лідерство Київської – 169,6, Жи-
томирської – 123,4 та Вінницької – 125,7 областей.

За абсолютними показниками внутрішнього мі-
граційного сальдо лідерами виявилися Київська об-
ласть – 3421, м. Севастополь – 671 та АР Крим 
– 649 осіб приросту, а найбільше негативне сальдо 
(скорочення) зафіксовано у Донецькій та Харків-
ській областях по 1 022 та 1 270 осіб. Виходячи з 
показників та особливостей внутрішніх міграцій, 
можна зробити висновок про те, що найбільше у 
громадян України попитом користуються Київська 
область та м. Севастополь, а найменше Харківська 
та Херсонська.

Зовнішні міграційні процеси в розрізі облас-
тей виражають попит іноземців на проживання в 
конкретній області, та бажання серед її мешкан-
ців покинути Україну. Найменше абсолютне чис-
ло емігрантів зафіксовано у Рівненській – 35 та 
Хмельницькій – 54 областях. Відносні показники 
з розрахунку на 10 тис.осіб свідчать, що лідерами 
серед емігрантів є м.Київ та Харківська область з 
показниками 8,4 та 5, а найменше виїжджають за 
кордон мешканці Рівненської та Хмельницької об-
ластей, по 0,7 та 1,0 [4].

За результатами дослідження, проведеного екс-
пертами європейської комісії «Caritas International» 
на 2011 рік ~ 4,5 млн. трудових мігрантів з України 
перебувають за кордоном, з яких 1,7 млн. – у краї-
нах ЄС. За іншими оцінками, ця цифра коливається 
від 2 до 7 млн. 

Дані офіційної статистики не відображають дій-
сні масштаби трудової міграції за кордон. Українців 
щороку за кордоном працює від 1 до 3 млн. осіб, за 
іншими даними від 2 до 7 млн. осіб. Найбільше укра-
їнців-мігрантів працює в Росії (від 100 тис. осіб до 
1 млн.). За даними Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, у Польщі кожного року пра-
цює майже 300 тис. осіб, Чехії – 200 тис., Португалії 
– 150 тис., Іспанії і Італії – по 100 тис., Греції – 50 
тис., менше – у Туреччині, Ізраїлі, країнах Північної 
Європи, Прибалтики, Близького Сходу [4].

Вплив трудової міграції на соціально-економіч-
ний розвиток України достатньо різний. 

Серед позитивних наслідків слід відзначити:
– надходження до України додаткової іноземної 

валюти у формі грошових переказів трудових емі-
грантів та інвестування коштів в економіку через 
створення спільних підприємств з іноземними за-
сновниками;

– сприяння інтеграції України до світового рин-
ку праці;

– надання працеспроможному населенню мож-
ливості реалізувати свої здібності за кордоном, під-
вищити рівень кваліфікації, поліпшити матеріальне 
становище;

– послаблення потоку безробіття на національ-
ний ринок праці, зниження соціальної напруженос-
ті в суспільстві.

У 2013 році грошові перекази з-за кордону в Укра-
їні виросли більш ніж на 13% і склали $8,5 млрд. Це 
становило приблизно 4,7% від ВВП країни [4].

Згідно з інформацією НБУ, $3,3 млрд із цієї 
суми надійшло в країну через банківські рахунки, 
приблизно $4,1 млрд – через міжнародні платіжні 
системи, понад мільярд доларів переказано нефор-
мальними каналами – з рук у руки.

Найбільше грошей в Україну надійшло з Росії 
– $2,7 млрд. З країн ЄС (в основному з Німеччини, 
Греції, Кіпру та Італії) в Україну переказали $2,3 
млрд, а зі США – близько $740 млн (табл.1).

Негативними наслідками міграції є:
– втрата Україною найконкурентоспроможнішої 

частини власної робочої сили (особливо науковців 
і фахівців), що призводить до уповільнення темпів 
науково-технічного прогресу;

– трудова міграція, як масове явище, не сприяє 
наповненню пенсійного і соціального фондів через від-
сутність відрахувань від заробітної плати заробітчан;

Таблиця 1
Обсяги приватних грошових переказів з-за кордону, (млн. дол. США)

Показники 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р.
За каналами надходження переказів:

1. Через коррахунки банків
2. Через міжнародні платіжні системи
3. Неформальними каналами

3275
2097
805

2832
1825
713

2959
2126
777

3252
2804
963

3278
3213
1035

3293
4084
1160

За джерелами формування переказів:
1. Оплата праці (без урахування подат-

ків та витрат у країні перебування)
2. Приватні трансферти, у тому числі:
3. Грошові перекази робітників, які пра-

цюють за кордоном більше року
4. Інші приватні трансферти

3024
3153

2140
1013

2855
2515

1643
872

3373
2489

1560
929

4022
2997

1890
1107

4619
2907

1749
1158

5652
2885

1531
1354

Усього 6177 5370 5862 7019 7526 8537
Обсяги грошових переказів у % до ВВП 3,4 4,6 4,3 4,3 4,3 4,7
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– втрата Україною іноземної валюти, що виво-
зиться іммігрантами як власні заощадження;

– проблема реадаптації робітників, які поверта-
ються після роботи за кордоном і відвикли від міс-
цевих умов праці та життя [5, с. 26].

Потоки трудової міграції мають досить чітку гео-
графічну спрямованість – переважно вони здійсню-
ються до найближчих країн або більш віддалених 
країн, але з привабливішими умовами. Найбільшими 
країнами-реципієнтами вітчизняної робочої сили є 
Російська Федерація (43,2%), Польща (14,3%), Італія 
(13,2%) та Чеська Республіка (12,9%). Серед інших 
країн, куди спрямовані потоки українських трудо-
вих мігрантів, – Іспанія (4,5%), Німеччина (2,4%), 
Угорщина (1,9%), Португалія та Білорусь (1,8%).

За результатами загальнонаціонального обсте-
ження трудової міграції, проведеного Державною 
службою статистики України у 2012 році кількість 
громадян віком від 15 до 70 років, які з 1 січня 2010 
року до 17 червня 2012 року працювали або шука-
ли роботу за кордоном, становила 1,2 млн. осіб, або 
3,4% населення відповідного віку. Серед населення 
працездатного віку частка трудових мігрантів за 
цей період склала 4,1%.

Крім того, значна частина трудових мігрантів з 
України працюють за кордоном без належних до-
зволів, тобто нелегально. За даними Держкомстату, 
2012 року 35,1% заробітчан мали дозвіл на прожи-
вання та роботу, 39,3% – на тимчасову реєстрацію, 
жодного офіційного статусу перебування за кордо-
ном не мали 25,6% мігрантів [4].

Таким чином, трудова міграція в умовах гло-
балізації економічного розвитку є складним і 

масштабним явищем, яке викликає неоднознач-
ні результати: ліквідуючи дефіцит робочої сили, 
вона загострює конкуренцію на ринку праці, даю-
чи можливість отримання надприбутків, створює 
додатковий тиск на соціальну сферу приймаючих 
країн. Еміграція, з одного боку, відкриває можли-
вості для взаємозбагачення культур, а з іншого – 
створює проблему збереження національної само-
бутності як іммігрантів, так і місцевого населення. 
Для країн-експортерів робочої сили трудова мі-
грація сприяє вирішенню проблеми безробіття і, 
в той же час, повертається втратою якісно кращої 
робочої сили. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки про те, 
що вплив трудової міграції на економічний розви-
ток країн неоднозначний і в кожному окремому ви-
падку потребує ретельного дослідження. Та оскіль-
ки просто зупинити трудову міграцію неможливо, 
то варто використовувати її позитивні наслідки та 
намагатися зменшити негативні.

Отже, з метою зменшення еміграції робочої 
сили необхідне провадження системи заходів, які 
на думку фахівців повинні мати чітке внутрішнє і 
зовнішнє спрямування. До числа перших належать 
заходи макроекономічної стабілізації та оздоров-
лення економіки – створення робочих місць, роз-
ширення іноземного інвестування тощо. Зовнішні 
заходи мають забезпечити цивілізовані форми ви-
їзду працівників за кордон та можливість їх вільно-
го повернення з-за кордону, ввезення валюти, а та-
кож гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх 
трудових прав за кордоном.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФОНДОВОЮ БІРЖЕЮ В УКРАЇНІ

У статті визначено сутність фондової біржі та шляхи підвищення її функціонування. Охарактеризовано державне 
регулювання фондової біржі та визначено основні шляхи покращення комплексних заходів щодо регулювання фондо-
вих бірж в ринковій економіці. Запропоновано шляхи побудови ефективного механізму нагляду за фондовою біржею 
в Україні.
Ключові слова: Фондова біржа, державне регулювання фондової біржі, біржовий ринок, фондовий ринок, глобалізація 
фінансових ринків.

Постановка проблеми. Трансформація сис-
тем організації торгівлі цінними паперами, 

ключовим елементом яких є фондові біржі, стала 
однією з визначальних тенденцій сучасного етапу 
глобалізації фінансових ринків. Результатом та-
кої трансформації стало підвищення ефективнос-
ті фондового ринку, створення якого було одним із 
пріоритетів ринкових перетворень в Україні. Проте 
за весь період економічних трансформацій забезпе-
чити ефективний перерозподіл фінансових ресур-
сів через фондовий ринок так і не вдалося. Більше 
того, наявні структурно-функціональні деформації 
вітчизняного фондового ринку (домінування неорга-
нізованого сегмента, непрозорість ціноутворення на 
цінні папери, неліквідність ринку та ін.) потенційно 
перетворюють його на гальмо економічного розви-
тку нашої держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми, пов’язані з функціонуванням фондових бірж 
в економічних системах, є предметом досліджень 
зарубіжних і вітчизняних науковців. Вагомий вклад 
у вирішення проблеми побудови ефективної моде-
лі фондового ринку внесли Я. Міркін, Б. Рубцов, Д. 
Смислов, У. Шарп, Ф.Мишкін. З огляду на незна-
чний період існування вітчизняного фондового рин-
ку, більшість праць українських економістів і на-
уковців присвячено, у першу чергу, узагальненню 
зарубіжного досвіду функціонування світових рин-
ків капіталу, аналізу існуючого стану та перспектив 
розвитку українського біржового ринку (С. Брус, М. 
Бурмака, С. Бірюк, В. Корнєєв, Г. Терещенко та ін.). 

Постановка завдання. Завданням нашого дослі-
дження є розробка і наукове обґрунтування мето-
дичних положень і практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності біржового механізму 
фондового ринку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
вищення ефективності функціонування фондових 
бірж в Україні передбачає вдосконалення систе-
ми регулювання та контролю за її процесами. Це 
обумовлено тим, що складна структура організації, 
висока волатильність фондового ринку, наявність 
значної кількості професійних і непрофесійних 
учасників, великі обсяги різносторонніх угод, які 
укладаються, конфіденційний характер інформації 
щодо операцій із цінними паперами та сукупність 
інших чинників створюють потенційні умови для 
зловживань у цій сфері. Ці зловживання посягають 
на інтереси інвесторів, зменшують їхню довіру до 
ринку, що призводить до зниження ефективності 
біржової торгівлі. Тому для побудови ефективної 
фондової біржі та залучення інвесторів у біржовий 
процес необхідно вдосконалити механізм її держав-
ного регулювання [1, с. 33].

Фондова біржа являє собою певним чином ор-
ганізований ринок, що має організаційно-правовий 

статус, на якому власники цінних паперів роблять 
через членів біржі, виступаючих як посередники, 
операції купівлі-продаж. Характерною особливістю 
даного визначення є те, що ринок цінних паперів 
являє собою «закритий» ринок, право входу, на 
який мають тільки члени біржі. На фондовій біржі 
обертаються цінні папери акціонерних товариств чи 
інших емітентів, які пройшли біржову експертизу і 
включені у біржовий список (лістинг).

Державне регулювання фондової біржі перед-
бачає здійснення державою комплексних заходів 
з упорядкування, контролю, нагляду за біржовою 
торгівлею щодо запобігання зловживанням і пору-
шенням у цій сфері. Це означає, що основою ме-
ханізму державного регулювання фондової біржі 
є комплекс дій, які дозволяють суб’єктові регулю-
вання визначати стратегічні напрями її розвитку.
Функції регулювання та контролю за біржовою 
торгівлею здійснюються державою шляхом фор-
мування спеціальних структур, потреба в яких 
зумовлюється специфікою способів регулювання, 
пов’язаних із контролем та розкриттям значних об-
сягів інформації; видачею великої кількості ліцен-
зій та спеціальних дозволів; організацією реєстра-
ції випусків цінних паперів; необхідністю постійної 
адаптації законодавства та підзаконних норм щодо 
цінних паперів, які швидко розвиваються і зміню-
ються; необхідністю для інвесторів створення ор-
гану, що здатен захистити їхні інтереси, а також 
іншими обставинами [2, с. 50-51].

Світовий досвід не дає однозначної моделі меха-
нізму регулювання і контролю на фондовій біржі. 
Різноманітність підходів у цій сфері визначається 
в основному: ступенем розвитку ринку цінних па-
перів; особливостями законодавства, яке в різних 
країнах відрізняється за ступенем жорсткості; соці-
альною та правовою культурою суспільства; рівнем 
організації професійних об’єднань учасників фон-
дового ринку, здатних узяти на себе значну части-
ну роботи з регулювання діяльності на ньому тощо 
[3, с. 130].

Ураховуючи ринкову модель економічного роз-
витку України, вітчизняний фінансовий ринок та 
його інфраструктура не можуть розвиватися ізо-
льовано від європейського досвіду і світових тенден-
цій трансформації ринків капіталу. Тому в основі 
національного законодавства з питань регулювання 
біржової торгівлі було закладено норми ЄС у сфері 
ринку цінних паперів. Зокрема, було створено Дер-
жавну комісію з цінних паперів і фондового ринку.

Однак, незважаючи на відповідність вітчизня-
ного законодавства з питань розвитку та функці-
онування фондового ринку, є багато суперечливих 
моментів, які торкаються неналежного виконання 
встановлених норм регулювання біржового проце-
су. Причиною цього є неефективна система органів 
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державного управління фондовою біржею. Адже 
нині в Україні функції державного управління роз-
поділені між різними міністерствами і відомствами. 

На біржовому (організованому) ринку України 
діють 10 організаторів торгів, найбільшим з яких є 
ПФТС, ПЕРСПЕКТИВА. У той же час серед бірж 
частка операцій із цінними паперами в загальному 
обсязі яких незначна – КМФБ, УФБ, УМФБ, ПФБ, 
СЄФБ, УМВБ. Аналіз структури фондового ринку 
за період з 2005 р. по 2013 р. засвідчує, що частка 
операцій, здійснених організаторами торгів (частка 
біржового ринку), у загальному обсязі операцій на 
фондовому ринку збільшилась у 2013 р. порівняно з 
2005 р. на 6,9% і становила – 10,96% [1, с. 35].

Хоча тенденції формування біржового ринку в 
Україні мають позитивну динаміку, але й досі біль-
ша частина операцій (89%) відбувається на позабір-
жовому фондовому ринку. Зазначене свідчить про 
закритість сучасного фондового ринку, що не дає 
можливості як вітчизняним, так і іноземним інвес-
торам брати участь у купівлі та продажу цінних 
паперів; у повній мірі досліджувати операції, що 
відбуваються на фондовому ринку; визначати до-
хідність по українським цінним паперам; регулюва-
ти обіг цінних паперів у вітчизняній економіці. 

Надмірна роздробленість складових ланок за-
гального механізму управління фондової біржі при-
зводить до відсутності установи, яка відповідає за 
дотримання встановлених законодавчих норм. Ми 
вважаємо, основою підвищення ефективності меха-
нізму державного управління фондовою біржею є 
налагодження роботи ДКЦПФР. Для цього потрібно 
впорядкувати організаційну структуру ДКЦПФР, 
чітко визначити головні функції кожного з її під-
розділів, налагодити внутрішню співпрацю всіх 
структурних частин. Це забезпечить ефективне ви-
конання ДКЦПФР покладених на неї функцій щодо 
реалізації єдиної державної політики з розвитку і 
функціонування фондового ринку в Україні. Зокре-
ма, це стосується дотримання національної політи-
ки у сфері розвитку вітчизняного фондового ринку 
та визначення основних прогалин функціонування 
фондових бірж в Україні. Сучасна організаційна 
структура ДКЦПФР відображає внутрішню неузго-
дженість функцій департаментів та управлінь. Це 
проявляється в тому, що на один об’єкт управління 
здійснюють вплив декілька суб’єктів регулювання. 
Зокрема, управління діяльністю самоврядних орга-
нізацій та фондових бірж здійснюється двома де-
партаментами, а саме: департаментом методології 
регулювання ринку цінних паперів та департамен-
том з питань правової роботи [4, с. 191-192].

Робота з інвесторами, емітентами та професій-
ними учасниками фондового ринку проводиться 
відразу трьома департаментами: департаментом 
корпоративних відносин, департаментом з питань 
контрольно-правової роботита департаментом мо-
ніторингу і стратегії розвитку фондового ринку. Це 
зумовлює відсутність єдиного підходу до критеріїв 
функціонування учасників біржової торгівлі та не-
визначеність щодо з’ясування підрозділу ДКЦПФР, 
відповідального за неналежне виконання встанов-
лених законодавчих норм.

На нашу думку, треба згрупувати всі регулятив-
ні підрозділи ДКЦПФР за їх належністю до певної 
групи учасників біржової торгівлі. Це дозволить по-
ліпшити механізм управління фондовою біржею у 
сфері розподілу суб’єкта і об’єкта управління. Так, 
наприклад, пропонується створення департаменту 
з питань фондових бірж. Цей департамент скла-
датиметься з відділу регулювання діяльності фон-
дових бірж і відділу контролю. У результаті цьо-

го забезпечиться виконання комплексної стратегії 
формування та критеріїв функціонування організа-
торів торгівлі в Україні. 

Позитивним кроком повинно бути створення де-
партаменту з питань роботи із емітентами та інвес-
торами, який буде: здійснювати реєстрацію емісій 
інституційних інвесторів, професійних учасників 
ринку цінних паперів, органів місцевого самовря-
дування; забезпечувати контроль та моніторинг ді-
яльності емітентів; проводити звітність емітентів і 
захист інтересів інвесторів. Це дозволить комплек-
сно оцінювати фінансову стійкість компаній-емітен-
тів, визначати напрями підвищення ефективності 
їх функціонування та забезпечити інвесторів важ-
ливою інформацією про динаміку цінних паперів на 
фондовій біржі. Необхідно також створити окремий 
департамент з регулювання діяльності професійних 
учасників ринку цінних паперів та інститутів спіль-
ного інвестування (ІСІ). Головним завданням цього 
департаменту повинно стати регулювання і контр-
оль за роботою професійних учасників та ІСІ, вста-
новлення порядку звітності, моніторинг і реєстрація 
ІСІ. Завдяки цьому буде можливим запровадження 
єдиної національної ідеї щодо напрямів розвитку та 
чинників впливу на інфраструктуру вітчизняного 
ринку цінних паперів.

Водночас у структурі ДКЦПФР ми пропонує-
мо створити спеціальне управлінням з нагляду за 
біржовою торгівлею. Таке управління повинне ви-
конувати сукупність організаційно-технічних дій, 
спрямованих на своєчасне виявлення та запобіган-
ня порушенням законодавства на фондовому ринку 
України, дотримання нормативних актів держав-
них органів регулювання, а також правил та вимог 
інших документів організаторів торгівлі. Створення 
управління з нагляду за біржовою торгівлею забез-
печить захист ринку від негативного впливу недо-
бросовісних учасників та значно знизить неринкові 
ризики. Це дозволить залучити більшу кількість 
інвесторів та забезпечить зростання капіталізації і 
фінансову стійкість фондових бірж в Україні.

Створення управління з нагляду за біржовою 
торгівлею дозволить ДКЦПФР визначити раціо-
нальну модель побудови механізму нагляду. Осно-
вна складова такого механізму повинна зосереджу-
ватися в головному офісі комісії. Саме тут має бути 
створено потужний інформаційно-технологічний 
центр, який оброблятиме значні масиви інформації 
щодо динаміки біржових операцій та біржових ін-
дексів усіх організаторів торгівлі. Інші складові ме-
ханізму нагляду за ринком цінних паперів повинні 
розміщуватися безпосередньо на торговельних май-
данчиках фондових бірж у вигляді комп’ютерної 
системи контролю за цінами. Це потрібно для того, 
щоб у реальному часі відстежувати всі угоди, які 
укладаються впродовж дня. У разі, коли відбува-
ється різка зміна ціни на певний ЦП або обсягів 
торгівлі, комп’ютер повинен подавати сигнал в 
управління з нагляду на фондовій біржі. Працівни-
ки управління простежують у пам’яті комп’ютера 
дані про угоди щодо цього ЦП за визначений пе-
ріод часу та аналізують їх. Якщо немає ринкової 
причини відповідних змін, то ці дані направляються 
до управління нагляду ДКЦПФР для подальшого 
дослідження і, за потреби, порушується справа із 
застосуванням правоохоронних санкцій. Такі дії 
ДКЦПФР дозволять попередити протизаконні дії 
учасників біржової торгівлі, у тому числі викорис-
тання інсайдерської інформації.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний 
механізм системи органів управління фондовою 
біржею в Україні ґрунтується на сукупності право-
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вих норм, які часто порушуються. Це призводить 
до масштабних фінансових зловживань. Тому рин-
кова модель економіки України потребує створен-
ня ефективного механізму державного управління 
вітчизняних фондових бірж. Ураховуючи наслідки 
нинішньої фінансової кризи, державне управління 
фондового ринку повинно бути спрямоване на сти-
мулювання інвестиційної діяльності. Таке стимулю-
вання має поєднуватися з механізмом суворої від-
повідальності за невиконання норм законодавства.

Для побудови ефективного механізму нагляду 
за фондовою біржею в Україні необхідно: встанови-
ти спеціальні інформаційно-аналітичні засоби моні-
торингу; розробити нормативно-правову базу для 
регламентування процедури проведення розсліду-
вань правопорушень та застосування санкцій до по-
рушників; забезпечити створення функціональних 
підрозділів (служби нагляду) у структурі фондових 
бірж України; здійснити підготовку кваліфікованих 
спеціалістів для ефективнішої роботи управління. 
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЛІКВІДНІСТЬ:  
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті визначено сутність понять ліквідності та платоспроможності, визначено основні показники, що їх характери-
зують. Встановлено взаємозв’язок та відображено відмінності між категоріями ліквідності і платоспроможності. Обгрун-
товано необхідність оцінки ліквідності і платоспроможності при визначенні фінансового стану суб’єкта господарювання. 
Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, платоспроможність, активи, пасиви, грошові кошти.

Постановка проблеми. Сучасна аналітична 
практика при комплексній оцінці фінансово-

го стану суб’єкта підприємництва передбачає вико-
ристання великої кількості показників, що дозволя-
ють всебічно охарактеризувати напрями діяльності 
кожного підприємства. Однією із складових такої 
оцінки є система показників, що характеризують 
ліквідність та платоспроможність досліджувано-
го суб’єкта господарювання, а також дають змогу 
оцінити його невикористані можливості та перспек-
тиви в майбутньому щодо збільшення прибутку та 
перетворення наявних активів на грошові кошти. 

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні теоретичних основ і економіч-
ної сутності аналізу фінансового стану підприєм-
ства; ліквідності та платоспроможності, як основних 
його складових; а також безпосереднього механізму 
оцінки поточного й прогнозованого фінансового ста-
ну суб’єкта господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фі-
нансовий стан є найважливішою характеристикою 
економічної діяльності підприємства, що відобра-
жає конкурентоспроможність підприємства, його 
потенціал в діловому співробітництві, оцінює сту-
пінь гарантування економічних інтересів підприєм-
ства та його партнерів за фінансовими та іншими 
відносинами.

Дослідженню фінансового стану підприємств, 
зокрема визначенню ліквідності та платоспромож-
ності, присвячено багато наукових праць. Серед 
науковців, які досліджували дану проблему, варто 
відзначити наступних: Білик М. Д., Борщук І. В., 
Гаврисюк Я. П., Глушко О.В., Дорошенко А. П., За-
харова Н. Ю., Лях М. В, Масленніков Є. І., Мних Є. 
В., Опарін В. М., Савицька Г. В., Терещенко О. О., 
Хомів О. В., Чуніхіна К. А., Шеремет А. Д. та багато 
інших. Проте незважаючи на існуючі дослідження, 
питання відповідності та взаємозамінності катего-
рій ліквідності та платоспроможності потребують 
більш детальної уваги та опрацювання.

Гаврисюк Я. П. відзначає, що фінансовий стан 
підприємства є комплексним поняттям, яке являє 
собою результат взаємодії всіх елементів системи 
фінансових відносин підприємства, визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що відо-
бражають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів підприємства [1].

В економічній літературі чимало авторів (А. Д. 
Шеремет, Г. В. Савицька та інші) ототожнюють по-
няття ліквідності та платоспроможності та пропо-

нують систему показників, що оцінює дані поняття 
одночасно Але незважаючи на те, що на практи-
ці поняття ліквідності та платоспроможності тісно 
взаємозв'язані, вони не є тотожними. 

Платоспроможність – це здатність підприємства 
сплачувати всі свої боргові зобов'язання згідно з 
встановленими строками або відповідно до договір-
них умов. Її можна визначати за минулий період, 
на якусь певну дату або як майбутню можливість 
розрахуватися у необхідні терміни за існуючими 
короткостроковими зобов'язаннями [3].

Ліквідність у загальному розумінні являє собою 
спроможність підприємства перетворювати свої ак-
тиви в гроші для покриття всіх необхідних плате-
жів по мірі настання їхнього терміну. Вона харак-
теризується наявністю в підприємства ліквідних 
засобів у формі залишку грошей у касі, грошових 
коштів на рахунках у банку та тих елементів обо-
ротних активів, що легко реалізуються [9, с. 240].

Для аналізу ліквідності активи підприємства по-
діляють на групи, залежно від швидкості перетво-
рення в кошти, а пасиви – по мірі зростання строків 
погашення зобов'язань.

Всі активи підприємства в залежності від сту-
пеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в 
кошти, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – суми по всіх 
статтях коштів, що можуть бути використані для 
виконання поточних розрахунків негайно (грошові 
кошти, цінні папери).

2. Швидколіквідні активи (А2) – активи, для 
обертання яких у наявні кошти потрібен певний 
час. У цю групу можна включити дебіторську за-
боргованість (платежі по якій очікуються протягом 
12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.

3. Повільноліквідні активи (А3) – найменш лік-
відні активи. Це запаси, дебіторська заборгованість 
(платежі по якій очікуються більш як через 12 мі-
сяців після звітної дати).

4. Умовно ліквідні активи (А4) – активи, що за-
безпечують поточну технологічну діяльність під-
приємства за його об’єктами, носять постійний 
характер. В цю групу можна включити статті I 
розділу активу балансу «Необоротні активи» [8, 
с. 113-114].

Пасиви балансу по мірі зростання строків по-
гашення зобов'язань групуються наступним чином:

1. Поточні пасиви (П1) – кредиторська заборго-
ваність, розрахунки по дивідендах, інші коротко-
строкові зобов'язання, а також позики, не погашені 
в термін (за даними додатків до бухгалтерського 
балансу).

© Стащук О.В., Фрасолович Р.Е., 2014
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2. Короткострокові пасиви (П2) – короткостро-
кові кредити банків та інші позики, які підлягають 
погашенню на протязі 12 місяців після звітної дати.

3. Довгострокові пасиви (П3) – довгострокові кре-
дити та інші довгострокові пасиви – статті ІІI роз-
ділу пасиву балансу «Довгострокові зобов'язання».

4. Постійні пасиви (П4) – пасиви, що формують-
ся фінансовими ресурсами з елементів власного ка-
піталу [8, с. 117-118].

Підприємство вважається ліквідним, якщо його 
поточні активи перевищують його короткострокові 
зобов'язання [5, с. 178]. Для оцінки реального сту-
пеня ліквідності підприємства необхідно провести 
аналіз ліквідності балансу. Ліквідність балансу ви-
значається як ступінь покриття зобов'язань підпри-
ємства його активами, термін перетворення яких у 
гроші відповідає терміну погашення зобов'язань [4, 
с. 82]. Для визначення ліквідності балансу варто зі-
ставити результати по кожній групі активів і паси-
вів. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо 
виконуються умови:

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4
Якщо виконуються перші три нерівності, тобто 

поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання 
підприємства, то обов'язково виконується остан-
ня нерівність, що має глибокий економічний зміст 
і свідчить про наявність у підприємства власних 
оборотних коштів, тобто дотримується мінімальна 
умова фінансової стійкості. Невиконання якоїсь із 
перших трьох нерівностей свідчить про те, що лік-
відність балансу в тій чи іншій мірі відхиляється 
від абсолютної. При цьому нестача коштів по од-
ній групі активів компенсується їх надлишком по 
іншій групі, хоча компенсація може бути лише по 
вартісній величині, оскільки в реальній платіжній 
ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити 
більш ліквідні [4, с. 84].

Для проведення оцінки платоспроможності під-
приємства використовують ряд відносних показни-
ків. [7, с. 97-99]. Загальну оцінку платоспроможності 
дає коефіцієнт покриття, який в економічній літе-
ратурі також називають коефіцієнтом поточної лік-
відності, коефіцієнтом загального покриття.

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) до-
рівнює відношенню поточних активів до коротко-
строкових зобов'язань і визначається в такий спосіб:
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Коефіцієнт покриття вимірює загальну ліквід-
ність і показує, якою мірою поточні кредиторські 
зобов'язання забезпечуються поточними актива-
ми, тобто скільки грошових одиниць поточних ак-
тивів припадає на 1 грошову одиницю поточних 
зобов’язань. Якщо співвідношення менше, ніж 1:1, то 
поточні зобов'язання перевищують поточні активи. 
Встановлений норматив цього показника рівний 1,0.

Коефіцієнт покриття є дуже укрупненим показ-
ником, внаслідок чого в ньому не відображається 
ступінь ліквідності окремих елементів оборотного 
капіталу. Тому у практиці аналізу фінансового ста-
ну на українських підприємствах використовують 
також інші коефіцієнти ліквідності, два з яких по-
дано нижче.

Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності, 
який є проміжним коефіцієнтом покриття і показує 
яка частина поточних активів з відрахуванням за-
пасів і дебіторської заборгованості, платежі по який 
очікуються більш як через 12 місяців після звітної 
дати, покривається поточними зобов'язаннями. Він 
розраховується за формулою:
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Для підприємств України рекомендована величина 
цього коефіцієнта коливається у межах від 0,8 до 1,0. 
Однак вона може бути надзвичайно високою через не-
виправдане зростання дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності 
визначається відношенням найбільш ліквідних ак-
тивів до поточних зобов'язань і розраховується за 
формулою:
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Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм 
платоспроможності і показує, яку частку коротко-
строкової заборгованості підприємство може пога-
сити найближчим часом. Загальноприйнята вели-
чина цього коефіцієнта повинна перевищувати 0,2.

Показники ліквідності важливі не тільки для 
керівників і фінансових працівників підприємства, 
але становлять інтерес для різних користувачів ін-
формації: коефіцієнт абсолютної ліквідності – для 
постачальників сировини і матеріалів, коефіцієнт 
швидкої ліквідності – для банків; коефіцієнт по-
криття – для покупців, власників акцій і облігацій 
підприємства.

Для спрощення аналізу рівня платоспроможнос-
ті прийнято додатково розраховувати інтегральний 
показник платоспроможності, що формується як 
сумарний рівень відносних величин, одержаних від 
порівняння фактичних значень абсолютної, про-
міжної і загальної платоспроможності з їх еталон-
ними рівнями. В економічній літературі для цих 
показників визначені теоретично достатні значення 
рівнів, відповідно: 0,2, 0,5 і 1,0 [4, с. 73-74].

Виходячи з цього, Інтегральний показник плато-
спроможності (Іп) визначатиметься:
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де К
п 0

– коефіцієнт покриття (загальної ліквід-
ності);

К
шк

 – коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності;
К

п
 – коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності

Нормативна величина показника має значення 
>3,0.

Варто зазначити те, що в реальних умовах гос-
подарювання великій частині підприємств не вда-
ється дотримуватися прийнятих нормативів по 
показниках ліквідності та платоспроможності, що 
пояснюється як особливостями виробничих проце-
сів в сільському господарстві, так і певним чином 
недоцільністю в умовах високих інфляційних про-
цесів тримати на розрахункових рахунках значні 
суми грошових коштів [6].

Тому, оцінюючи показники ліквідності та плато-
спроможності, а також роблячи висновок про на-
явність або відсутність кризи даного виду, ми вва-
жаємо, варто дотримуватися наступних принципів:

- ознакою кризи ліквідності буде невідповідність 
показників грошової та розрахункової платоспро-
можності протягом не менше трьох років;

- кризу ліквідності можна діагностувати лише 
коли поряд з невідповідністю нормативам підпри-
ємство має збитки або зменшило в динаміці рівень 
прибутку;

- оцінюючи ліквідність варто співставляти на-
явні суми дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей, що дозволить прогнозувати майбутній рі-
вень платоспроможності [6].
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Підвищення коефіцієнтів ліквідності та пла-
тоспроможності говорить про те, що фінансовий 
стан підприємства покращується. Тому надзви-
чайно важливо безперервно проводити розра-
хунок даних показників, виявляти резерви на 
підвищення ліквідності та платоспроможності 
підприємства [2].

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Для 
ефективного управління підприємством важливо 
оцінювати фінансовий стан підприємства на пев-
ний момент часу, порівнювати фактично досягну-
тий рівень із нормативним та коригувати відповід-
ні складові елементи підприємства на перспективу. 
Одним з критеріїв оцінювання фінансового стану є 

визначення платоспроможності та ліквідності, що 
визначають важливі аспекти і слабкі позиції фінан-
сового стану підприємства. На нашу думку, стійка 
діяльність підприємства залежить як від обгрунто-
ваності стратегії розвитку, маркетингової політики, 
від ефективного використання всіх існуючих в його 
розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до 
числа яких відносять податкову, кредитну, цінову 
політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через 
це в якості інформаційної бази аналізу фінансового 
стану повинні виступати звітні дані підприємства, 
деякі задані економічні параметри і варіанти, при 
яких змінюються зовнішні умови його діяльності, 
які потрібно враховувати при аналітичних оцінках 
та прийнятті управлінських рішень.
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Проблема утримання певного рівня лояльності клієнтів в сучасних умовах жорсткої конкуренції є найбільш актуаль-
ною. В умовах кризи, як економічної, так і соціальної, має бути розроблена маркетингова стратегія банку, яка буде 
спрямована на розвиток або утримання певного рівня лояльності клієнтів.
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Постановка проблеми. Криза що на мікроеко-
номічному, що на макроекономічному рівні, 

завжди створює загрозу суб’єктам господарюван-
ня на території України. Не залишається винятком 
і банківський сектор України, який здебільшого 
представлений вітчизняними банками. В сучасній 
нестабільній макроекономічній ситуації в Україні 
малі банки збанкрочуються, середні банки намага-
ються втриматися на рівні, хоча би, беззбитковості, 
а великі банки намагаються не лише виходити на 
певні рівні прибутку, але й при цьому намагаються, 
при цілеспрямованій політиці НБУ, врегульовувати 
тяжку фінансову ситуацію в Україні.

Але не слід забувати, що отримання прибутку 
будь-яким комерційним банком – є його головною 
метою функціонування на ринку банківських по-
слуг. Рівень прибутку залежить не тільки від ціно-
вої чи товарної політики банку. Успіх комерційного 
банку залежить від його клієнтів, а саме від їхньої 
лояльності.

Тому питання управління лояльністю існуючих 
споживачів, та збільшення цієї лояльності у потен-
ційних клієнтів, особливо в кризовий період в Укра-
їні, є найбільш актуальним для комерційних банків.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати наступні завдання дослі-
дження, а саме:

1. Визначення сутності лояльності клієнтів бан-
ку, та її необхідність;

2. Аналіз методів антикризового менеджменту в 
маркетинговій діяльності банку;

3. Визначення необхідності врахування 
показника NPS;

4. Створення моделі антикризового ме-
неджменту в комерційному банку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Після розпаду СРСР на терито-
рії України залишилися лише державні 
банки та декілька комерційних. Клієнтам 
не було з чого вибирати, тому і сильної 
конкуренції між цими банками не існува-
ло. Не було жодних передумов для того, 
щоб розглянути сутність лояльності клі-
єнтів до банку.

В сучасних умовах перенасичення рин-
ку банківськими послугами та жорсткої 
конкуренції, від вибору клієнтів залежить 
результативність діяльності банків та їх 
успіхи. Клієнти для банку – це джерело 
прибутку. Чим більше клієнтів – тим біль-
ше прибутку. Це аксіома, яка не потребує 
доведення, але для того, щоб ця аксіома ді-
яла, банкам необхідно постійно взаємодія-
ти з клієнтами, щоб досягти цієї аксіоми.

Питанням про утримання клієнтів, на-
лагодження між особистих відносин за-

Рис. 1. Класичний маркетинговий процес 
розвитку/утримання лояльності клієнтів банку

Визначення потреб клієнтів

Пропонування банівських послуг, 
спроможних задовольнити потреби клієнтів

Визначення ціни послуги 
(допустимий/недопустимий рівень цін)

Доступність отримання та користування 
послугою банку

Задоволення клієнітв від послуги банку

Розповсюдження інформації про банківські 
послуги

Використання елементів 
класичного комплексу 

маркетингу «4P»

ймалося багато вчених-маркетологів як вітчизня-
них, так і зарубіжних: Герасименко В.В. [2], Джозлін 
Р.В. [3], Коробов Ю.И. [4], Севрук В.Т. [6]

Споживачі стають основними джерелами ство-
рення вартості, а їх вибір перетворюється на дуже 
цінну інвестицію, що визначає вартість і ефектив-
ність діяльності банківської установи. Усвідомивши 
важливість налагодження тісних відносин з влас-
ними споживачами та їх значення, банки почали 
активно змінювати маркетингову стратегію з тра-
диційної на клієнтоорієнтовану.

Важливо зазначити, що в останній час науковці, 
визначаючи основні елементи клієнтоорієнтованої 
стратегії, все частіше оперують поняттям «лояль-
ність споживачів», досягнення якої стає пріоритет-
ною метою діяльності банку [5, с.66]. 

Лояльність – це характеристика клієнта, спо-
живача, яка визначає його прихильність до про-
давця, бренду, комерційному банку, і т.д. В літера-
турі прийнято визначати лояльність споживачів як 
«результат взаємодії двох елементів: економічної 
лояльності та емоційної лояльності». Під економіч-
ною лояльністю клієнтів розуміють створення ними 
прибутку для компанії, тобто економічно лояльні 
клієнти – це клієнти від обслуговування яких банк 
витрачає мало фінансово та часових витрат, та 
отримує більше доходу. Емоційна лояльність понят-
тя дещо складніше, оскільки окрім психологічного 
відношення до бренду банку сюди включаються й 
інші маркетингові фактори впливу на клієнтів: кон-
тактні аудиторії, рівні власних доходів, і т.д.
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Необхідність утримання та розвитку 
лояльності клієнтів банку виникла через 
динамічні процеси розвитку на фінансово-
му ринку України.

На початкових етапах процес обслуго-
вування клієнтів вміщував в себе класич-
ний комплекс маркетингу «4P» (рис.1)

Але саме задоволення від отриманих 
послуг не означає, що клієнт знову захоче 
скористатися послугами саме цього банку. 
Особливо в кризові часи, коли рівень цін 
стає самим головним конкурентним ін-
струментом, то задоволення клієнтів має 
перерости в лояльність.

Процес створення лояльності клієнтів 
та методи її контролю можуть бути різ-
ними, але елементи, які сприяють цьому 
можна описати як процес переходу від без 
особистого процесу пропонування послуг 
до персоніфікованого.

Кризова ситуація, яка склалася зараз 
в Україні створює додаткові перешкоди 
для розвитку банківського сектору. Криза 
в банківській сфері – це різке погіршення 
ситуації на банківському ринку, що су-
проводжується:

1. Зменшення реальності вартості на-
ціональної валюти;

2. Зменшення кількості виданих креди-
тів;

3. Дострокове розірвання депозитних 
договорів;

4. Криза «ліквідності»: через соціальну 
напруженість всі почали забирати гроші з 
поточних рахунків;

5. Неповернення депозитів;
6. Заморожування фінансування інвес-

тиційних проектів;
7. Подорожчання кредитних ресурсів;
8. Зменшення безготівкового руху ко-

штів населення з метою прикриття рівня 
власних доходів.

Отже, криза в банківській сфері, що 
потягнула за собою вищеперераховані 
проблема на фоні з тяжкою державною 
ситуацією, змушує банки або відмовитися 
від надприбутків та, можливо, на отри-
мання збитків, або змінювати свою марке-
тингову стратегію.

Для ефективного антикризового управ-
ління лояльністю клієнтів в банку необ-
хідно розробити бізнес-стратегію банку, 
яка описує контекст системи збалансова-
них показників діяльності компанії. Най-
кращим інструментом є стратегічна карта. 
Вона допомагає визначити слабкі місця в 
4 головних стратегічних елементах існу-
вання компанії:

1. Фінансова ситуація;
2. Маркетингова ситуація;
3. Виробнича ситуація;
4. Кадрово-організаційна ситуація.
На кожному з цих рівнів розглядують-

ся проблемні місця та шляхи їх усунення. 
Методи та інструменти обираються ТОП-
менеджерами компанії та «спускаються» 
працівникам нижчих рівнів. Її запропону-
вали американські економісти Р. Каплан 
та Д. Нортон.

Стратегічна карта є дуже ефективним 
інструментом для банку, який допомо-
же визначити вірні напрямки досягнення 

Рис. 2. Розвинений маркетинговий процес 
розвитку/утримання лояльності клієнтів банку

Задоволення клієнітв від послуги банку

Створення персоніфікованих відносин між клієнтами банку та його 
працівниками, утворення системи обслуговування клієнтів «як свою 

маму»

Створення системи «кожен клієнт – VIP-клієнт»: база даних яка має 
повну інформацію щодо потреб, бажань та переваг клієнта

Постійне інформування клієнтів про можливі акції та програми, які 
можуть їх заінтересувати, надання індивідуальних програм 

обслуговування

Утворення лояльності клієнтів банку

Пропонування додаткових послуг, спроможних задовольнити 
приховані потреби

Визначення стратегічних цілей та задач, що стоять перед банком в умовах кризової 
ситуації в країні (фінансові, економічні, маркетингові, соціальні)

Аналіз маркетингової ситуації на банківському ринку 
та позиції банку на ринку:

• STEP-аналіз;
• SNW-аналіз;
• SWOT-аналіз;
• матриця McKinsey;
• SPACE-аналіз.

Аналіз фінансового стану банку

Визначення та аналіз NPS (net promoter score) банку 
шляхом проведення маркетингового дослідження*

Створення загальної клієнтоорієнтованої маркетингової 
стратегії.

Створення клієнтоорієнтованої 
стратегії на утримання певного рівня 

лояльності клієнтів банку.

Створення клієнтоорієнтованої 
стратегії на розвиток лояльності 
клієнтів банку шляхом залучення 

нових клієнтів.

Створення цілеспрямованих маркетингових заходів на основі проведених 
аналізів та визначеної антикризової маркетингової стратегії

Рис. 3. Процедура визначення антикризової 
маркетингової стратегії
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стратегічних цілей банку. Стратегічну карту для 
комерційного банку можна представити як процес 
взаємних дій. До неї входять такі основні інстру-
менти маркетингового аналізу, як STEP-аналіз, 
SWOT-аналіз, SNW-аналіз.

Загальну антикризову маркетингову стратегію, 
спрямовану на утримання та розвиток лояльності 
клієнтів банку подану на рисунку 3.

Виходячи із запропонованої моделі ключовим 
моментом виступає визначення та аналіз показни-
ка NPS. Даний метод аналізу та визначення марке-
тингової ситуації компанії на ринку вперше запро-
понував в 2003 році Фредерік Райхельд в журналі 
Harvard Business Review [1].

Даний метод дозволяє визначити прихильність 
споживачів до тієї чи іншої компанії, та використо-
вується для оцінки готовності клієнтів до повторної 
покупки та можливості рекомендації своїм знайо-
мим та рідним скористатися товарами чи послугами 
цієї компанії. Клієнти, які не задоволені називають-
ся «детракторами». 

Сам показник NPS для комерційного банку роз-
раховується як різниця між прихильниками банку 
та його детракторами. Зрозуміло, що метою банку є 
збільшення цього показника.

Після маркетингово-фінансового аналіз банку 
аналіз показника NPS є першочерговим, оскільки 
від нього залежить вибір клієнтоорієнованої стра-
тегії в умовах кризи.

Зрозуміло, що в умовах кризової ситуації питання 
про розвиток клієнтської бази та підвищення NPS – 
це задача вкрай тяжка, та поставити перед собою її 
можуть лише ті банки, які мають потужні фінансові 
можливості, щоб, можливо, навіть працювати зі збит-
ками, але, в майбутньому, з можливістю отримати 
надприбутки через високу ринкову частку на NPS.

Тому доцільно розглянути антикризову марке-
тингову стратегію, спрямовану на утримання пев-
ного рівня лояльності клієнтів.

По-перше, необхідно виміряти показник лояль-
ності. Найкраще його відображає саме показник 
NPS. Це початкова точка, на яку банк повинен орі-
єнтуватися задля збереження як свого рівня при-
бутку, так і свого рівня прихильності клієнтів.

По-друге, необхідно визначити, які саме мар-
кетингові інструменти є найбільш впливовими для 
утримання лояльності споживачів.

Пропозиції щодо антикризової маркетингової 
стратегії в залежності від рівня NPS подано в та-
блиці 1.

Отже, можна зробити висновок, що в залежності 
від рівня NPS залежить маркетингова антикризова 
стратегія, спрямована на утримання або розвиток 
рівня лояльності клієнтів.

Подальші перспективи банку залежать саме від 
обраної маркетингової стратегії щодо лояльності 
клієнтів та тих ресурсів, які він використовує для 
досягнення поставлених цілей.

Таблиця 1
Антикризові маркетингові заходи управління лояльністю клієнтів

Товарна політика Цінова політика Комунікаційна по-
літика Збутова політика

Низький 
рівень NPS 
(до 30%)

1. Відмова від нерен-
табених послуг банку;
2. Аналіз клієнтських 
переваг;
3. Аналіз кращих 
послуг банків-конку-
рентів

1. Аналіз точки без-
збитковості від послуг 
банку;
2. Зменшення кредит-
ної ставки / збільшен-
ня депозитної ставки;
3. Особиста цінова ди-
ференціація клієнтів

1. Збільшення витрат 
на непрямі марке-
тингові заходи (акції, 
конкурси);
2. Розробка рекламної 
кампанії, спрямованої 
брендинг банку

1. Збільшення покрит-
тя населення відділен-
нями та банкоматами 
банку;
2. Перехід на цілодо-
бове обслуговування

Середній 
рівень NPS 
(30-70%)

1. Визначення резерв-
них продуктів, від 
стимулювання яких 
очікується прибуток;
2. Більш жорстка сис-
тема мотивації праців-
ників банку на продаж 
продуктів банку

1. Утримання існуючо-
го рівня цін;
2. Цінова диференці-
ація клієнтів відносно 
значущості для банку

1. Збільшення витрат 
на зовнішню рекламу 
банку;
2. Збільшення благо-
дійної діяльності;
3. Праця із ЗМІ

1. Перехід на цілодо-
бове обслуговування
2. Розвиток інтернет-
банкінгу

Високий 
рівень NPS 
(понад 70%)

1. Утримання існуючо-
го ряду послуг банку;
2. Індивідуалізація 
товарної пропозиції 
банку;
3. Розширення послуг 
банку на нові сегменти 
ринку (інвестиційний, 
міжнародний)

1. Індивідуалізація 
цінової пропозиції 
клієнтам;
2. Праця із персона-
лом: «обслуговуємо 
клієнтів банку як свою 
маму»

1. Постійна реклама на 
телебаченні та радіо;
2. Зовнішня реклама;
3. Індивідуальний 
СМС-банкінг

1. Збільшення потуж-
ності роботи сайтів 
банку;
2. Спрощення інтер-
нет-управління рахун-
ками клієнтами;
3. Інтернет-підтри-
мання роботи клієнтів 
в інтернет-сервісах 
банку
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Аннотация
Проблема удержания определенного уровня лояльности клиентов в современных условиях сильной конкуренции яв-
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У статті розглянуто основні чинники, що здійснюють вплив на коливання курсу іноземних валют. Уточнено основні 
аспекти аналітичного та синтетичного обліку валютних операцій та їх відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку у комерційних банках України. Визначено вплив Національного банку України на формування валютного 
курсу. Зазначено основні фактори, які зумовлюють виникнення валютного ризику на внутрішньому валютному ринку 
України. Визначено поняття позитивних та негативних курсових різниць. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Здійснення валютних 
операцій- найскладніший та найризикованіший вид 
банківської діяльності, що може принести як великі 
прибутки, так і значні збитки. Операції з іноземною 
валютою є одним із провідних напрямів операцій 
банку. В загальній масі активів банку щороку зрос-
тає частка операцій з іноземною валютою. Зумовле-
но це нестабільністю внутрішньоекономічної ситуа-
ції в Україні, що спричиняє швидкі темпи інфляції 
національної валюти – гривні. Тому в сучасних 
умовах важливим є визначення особливостей та 
факторів коливання курсів валют, облік валютних 
операцій, що спрямований на оцінку їх змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичними та практичними дослідженнями про-
блем коливання та обліку курсу валют займались 
такі вчені, як: В. Бобиль, О. Васюренко, А. Галь-
чинський, О.Дзюблюк, Л. Кіндрацька, М. Савлук, 
Б. Усач та ін. Проте питання особливостей зміни 
валютного курсу залишаеться дослідженим не до 
кінця. 

Постановка завдання. Висвітлення основних 
факторів коливання валютного курсу та здійснен-
ня обліку валютних операцій у комерційних банках 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема валютного ризику в економічній теорії поста-
ла коли було введено плаваючі валютні курси. Ва-
лютні курси дуже рідко залишаються незмінними 
протягом тривалого періоду. Це означає, що валют-
ні ризики постійно обтяжують діяльність суб’єктів 
ринкових відносин, які працюють з іноземними ва-
лютами [9]. 

Згідно з рекомендаціями Базельського комітету 
та підходами НБУ, під валютним ризиком розу-
міють наявний або потенційний ризик для надхо-
джень і капіталу, який виникає через несприятливі 
коливання курсів іноземних валют та цін на банків-
ські метали.

Як відомо, валютний курс – це співвідношен-
ня, за яким одна валюта обмінюється на іншу. Це 
вартість грошової одиниці однієї країни, виражена 
в грошовій одиниці іншої країни або міжнародних 
платіжних засобах, що визначається попитом і про-
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позицією на валютному ринку та по суті є коефіці-
єнтом перерахунку однієї валюти в іншу.

В Україні відповідно до Закону «Про Націо-
нальний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-
XIV організацію торгівлі валютними цінностями 
на валютному ринку України, визначення порядку 
здійснення операцій в іноземній валюті і валют-
не регулювання покладено на НБУ [1]. Основним 
нормативним документом, який встановлює режим 
здійснення валютних операцій в Україні, у тому 
числі порядок організації торгівлі іноземною ва-
лютою, є Декрет Кабінету Міністрів України «Про 
систему валютного регулювання і валютного контр-
олю» від 19.02.1993 р. № 15-93. 

Унаслідок здійснення валютних операцій в ко-
мерційному банку постійно змінюється співвідно-
шення залишків на рахунках в іноземній валюті, 
які формують активи та пасиви (з урахуванням по-
забалансових вимог та зобов'язань за незаверше-
ними операціями). Виникнення активу або пасиву 
в іноземній валюті відображатиметься на тих са-
мих рахунках, що й гривневого активу чи пасиву. 
Мультивалютність в обліку поширюється тільки на 
рахунки 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 9-го класів. Облік на 
рахунках 5-го, 6-го та 7-го класів ведеться тільки в 
національній валюті [6].

Аналітичний облік грошових коштів в іноземній 
валюті здійснюється у іноземній валюті за номі-
нальною вартістю та в національній валюті Укра-
їни. У синтетичному обліку – лише в національній 
валюті.

Величина валютного ризику, залежить від ве-
личини валютної позиції, що займає центральний 
банк у конкретний момент часу, та від зміни валют-
них курсів на світовому ринку. Валютну позицію 
банки визначають щоденно, окремо щодо кожної 
іноземної валюти. 

Валютна позиція банку, визначається як спів-
відношення балансових та позабалансових вимог і 
зобов'язань банку в кожній іноземній валюті та в 
кожному банківському металі. При їх рівності по-
зиція вважається закритою, при нерівності – від-
критою [8].

Доцільно відмітити, що основними фактора-
ми, які зумовлюють виникнення валютного ризи-
ку на внутрішньому валютному ринку України, є: 
коливання курсів на світовому валютному ринку, 
інфляційні очікування, політична та економічна не-
стабільність, непередбачуваність валютно-курсової 
політики НБУ, великі обсяги спекулятивних опе-
рацій [7].

НБУ щодня до початку робочого дня встановлює 
курси купівлі та продажу іноземних валют. Комер-
ційні банки, на основі курсу НБУ, встановлюють 
свої курси (з метою одержання прибутку).

Курсова різниця – це різниця між оцінками од-
накової кількості одиниць іноземної валюти за різ-
них валютних курсів. 

Позитивні курсові різниці – це нереалізовані до-
ходи, що виникають у результаті переоцінки ак-
тивів та зобов'язань в іноземних валютах і банків-
ських металах, викликаної зміною валютних курсів.

Негативні курсові різниці – це нереалізовані ви-
трати, що виникають у результаті переоцінки акти-
вів та зобов'язань в іноземних валютах і банківських 
металах, викликаної зміною валютних курсів [4].

Зв’язок між операціями в національній та іно-
земній валюті забезпечується використанням тех-
нічних рахунків. Їх облік ведеться на рахунку 3800 
«Позиція банку щодо іноземної валюти та банків-
ських металів» та рахунку 3801 «Еквівалент позиції 
банку щодо іноземної валюти та банківських мета-

лів». Рахунок 3800 призначений для відображення 
операцій з іноземною валютою. За дебетом рахунка 
обліковується вартість іноземної валюти, що збіль-
шує коротку або зменшує довгу відкриту валютну 
позицію. Відповідно, за кредитом рахунка відобра-
жаються вартість іноземної валюти, що збільшує 
довгу або зменшує коротку відкриту валютну по-
зицію. Рахунок 3800 ведеться тільки в іноземній ва-
люті, аналітичні рахунки відкриваються в розрізі 
валют, і відкрита валютна позиція визначається за 
кожним видом валюти за датою валютування. Для 
обліку гривневого еквівалента позиції банку щодо 
іноземної валюти, яка обліковується за рахунком 
3800, призначено технічний рахунок 3801 АП «Ек-
вівалент позиції банку щодо іноземної валюти та 
банківських металів»: за дебетом рахунка фіксу-
ються еквіваленти сум іноземної валюти, що збіль-
шують довгу або зменшують коротку відкриту ва-
лютну позицію; за кредитом рахунка проводяться 
еквіваленти сум іноземної валюти, які збільшують 
коротку або зменшують довгу відкриту валютну 
позицію [5].

Зауважимо, що рахунок 3800 відкривається за 
кодами валют в іноземній валюті та у гривнях, а 
рахунок 3801 – лише у гривнях, аналітичний облік 
ведеться за видами валют. Кінцевим результатом 
при здійсненні валютних операцій є проведення за 
дебетом рахунка в одній валюті та кредитом – в 
іншій.

Для відображення в обліку операцій з купівлі-
продажу іноземної валюти та банківських металів 
використовується технічний рахунок 9920 «Поза-
балансова позиція банку за іноземною валютою та 
банківськими металами». Банківські операції відо-
бражають незалежно від дати валютування. Якщо 
дата операції та дата валютування не збігаються, 
то зобов’язання і активи банку в іноземній валюті 
відображаються на позабалансових рахунках: гру-
пи 920 «Валюта та банківські метали, що куплені, 
але не отримані»; групи 921 «Валюта та банківські 
метали, що продані, але не відіслані». Якщо дата 
розрахунку і дата валютування не збігаються, для 
обліку активів та зобов’язань банки використову-
ють такі балансові рахунки: 2800 «Дебіторська за-
боргованість за операціями з купівлі-продажу іно-
земної валюти, банківських та дорогоцінних металів 
для клієнтів»; 2900 «Кредиторська заборгованість 
за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, 
банківських та дорогоцінних металів для клієнтів»; 
3540 «Дебіторська заборгованість з придбання іно-
земної валюти та банківських металів за рахунок 
банку»; 3640 «Кредиторська заборгованість

з придбання іноземної валюти та банківських 
металів за рахунок банку».

Переоцінювання монетарних статей балансу 
банку в іноземній валюті здійснюється з кожною 
зміною офіційного валютного курсу. При цьому 
курсові різниці відображаються в обліку за аналі-
тичним рахунком «Нереалізований результат» ба-
лансового рахунка 6204 «Результат від торгівлі іно-
земною валютою та банківськими металами». 

Реалізований результат обліковується на окре-
мому аналітичному рахунку балансового рахунка 
6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою 
та банківськими металами». Згідно з чинними нор-
мативними актами НБУ реалізовані результати 
за операціями купівлі-продажу іноземної валюти 
відображаються за дебетом чи кредитом рахун-
ка 6204 за кожною здійсненою операцією. Загалом 
реалізований результат від валютних операцій за 
період визначається як різниця між кредитовим і 
дебетовим залишками за вказаним рахунком (пози-
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тивний результат від торгівлі іноземною валютою) 
або між дебетовим і кредитовим залишками за ним 
(негативний результат від торгівлі). 

Відображення в обліку нереалізованого резуль-
тату від операцій купівлі- продажу іноземної валю-
ти здійснюється таким чином: 

Висновки. Коливання валютного курсу значно 
впливає на результат діяльності комерційних бан-
ків, адже здійснення валютних операцій може при-
нести як прибуток, так і збиток. Суттєвий вплив у 
формуванні курсу валют належить НБУ та стану 
платіжного балансу країни.

Зв’язок між операціями в іноземній та націо-
нальній валютах здійснюється за допомогою рахун-
ків: 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та 

банківських металів; 3801 Еквівалент позиції банку 
щодо іноземної валюти та банківських металів. Оби-
два рахунки є активно-пасивними і, як уже зазнача-
лося, технічними. Вони забезпечують взаємозв’язок 
між валютами тільки програмно, тобто є допоміж-
ними. Залишки за цими рахунками до балансу не 
вносяться, а кінцевий результат обмінних операцій 
завжди супроводжується записом за дебетом рахун-
ку в одній валюті та кредитом – в іншій.

Показник
Кореспонденція рахунків

Дт Кт

у разі отримання позитивного 
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іноземної валюти і банківських 
металів»

6204 «Результат від торгівлі іно-
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металами»

у разі отримання негативного 
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6204 «Результат від торгівлі іно-
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Постановка проблеми. Для успішного функ-
ціонування на споживчому ринку підприєм-

ству необхідна дієва ефективна комплексна систе-
ма управління його діяльністю. У цьому контексті 
значним і суттєвим для підприємств є ефективний 
вибір джерел фінансування, які є невід’ємною скла-
довою фінансової діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні засади джерел фінансування були відобра-
жені в роботах таких відомих науковців, як Е. Нік-
бахт, І.О. Бланк, О.М. Бандурка, І.В. Зятківський, 
О.О. Терещенко, О.С. Філімоненков, Д. Марченка,  
О. Угляренка, І. Балабанової, О. Заруби, О. Кара-
сика, 3. Ковальова, Л. Павлової, А. Поддєрьогіна,  
Г. Поляка та інших.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в визначенні ефективного вибору джерела 
фінансування, дослідженні зовнішніх та внутріш-
ніх джерел фінансування, а також розглянути їх 
позитивні і негативні сторони. Основою ринкової 
економіки є господарюючі суб’єкти. Вони здійсню-
ють виробничу, науково-дослідну і комерційну ді-
яльність. Для здійснення своєї діяльності підпри-
ємствам необхідно мати в своєму розпорядженні 
достатню кількість фінансових ресурсів. Нестача 
фінансових ресурсів негативно впливає на госпо-
дарську діяльність підприємств, оскільки спри-
чиняє виникнення та зростання заборгованостей 
перед суб’єктами господарювання, по оплаті пра-
ці та зі сплати податків. При цьому зменшуються 
можливості фінансування подальшого розвитку 

підприємств, скорочуються надходження до бю-
джету. За таких обставин важливого значення для 
здійснення господарської діяльності набуває фор-
мування в достатньому обсязі фінансових ресурсів 
підприємств.

Метою роботи є дослідження особливостей дже-
рел фінансування підприємств.

Виклад основного матеріалу. У науково-прак-
тичній літературі можна зустріти дві основні кон-
цепції трактування сутності та класифікації вну-
трішніх джерел фінансування. Перший підхід 
зорієнтований на фінансові результати, а другий 
– на рух грошових потоків [1, с.90]. Це зумовлено 
тим, що не завжди доходи та витрати підприєм-
ства, відображені у звіті про фінансові результати, 
збігаються з грошовими надходженнями (видатка-
ми) в рамках операційної та інвестиційної діяльнос-
ті відповідного періоду.

Джерела фінансування є складною економічною 
категорією, адже в процесі господарської діяльнос-
ті вони трансформуються у матеріальні, інтелек-
туальні, технічні, інноваційні та інші види ресур-
сів. З точки зору їх залучення вони поділяються 
на внутрішні і зовнішні. В умовах нестабільності 
економічної ситуації залучення зовнішніх джерел 
фінансування є проблематичним, тому суб’єкти 
господарювання орієнтуються в своїй фінансовій 
діяльності на формування внутрішніх джерел фі-
нансування. До внутрішніх джерел фінансування 
суб’єктів господарювання відносять чистий прибу-
ток; амортизаційні відрахування, забезпечення на-
ступних витрат і платежів.
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Охарактеризуємо особливості їх формування. 
Чистий прибуток є власністю засновників (учасни-
ків). Невикористана його частина відображається 
в І розділі пасиву балансу «Нерозподілений при-
буток». Він може спрямовуватися на поповнення 
власних оборотних активів, формування необорот-
них активів, а також на формування резервного 
капіталу, матеріальне стимулювання та соціаль-
ний розвиток. 

Амортизаційні відрахування накопичуються в 
процесі експлуатації основних засобів. За рахунок 
амортизаційних відрахувань фінансуються витрати 
на придбання основних засобів та нематеріальних 
активів для власного виробничого використання та 
на проведення всіх видів ремонту, реконструкції, 
технічного переоснащення, модернізації та інших 
способів поліпшення основних засобів.

Забезпечення наступних витрат і платежів ство-
рюються з власної ініціативи суб’єкта господарю-
вання. Ефект фінансування за рахунок забезпе-
чення наступних платежів проявляється завдяки 
існування часового розриву між моментом їх фор-
мування та використання. 

Необхідно відмітити, що у відповідності з П(С)
БО до складу забезпечень наступних витрат і пла-
тежіввключаються кошти цільового фінансування 
і цільових надходжень. Такі цільові надходження 
проводяться у вигляді дотацій, субсидій та суб-
венцій. Хоч таке фінансування надходить із зовні 
в економічній літературі вони розглядаються як 
власний капітал.

Важливого значення набуває вибір оптималь-
ної структури джерел фінансування підприємств. 
Структура джерел фінансування підприємства за-
лежить від багатьох факторів. До них, на наш по-
гляд, слід віднести:

- вид оподаткування доходів підприємства;
- темпи зростання реалізації товарної продукції 

та їх стабільність;
- структура активів підприємства;
- стан ринку капіталу;
- відсоткова політики комерційних банків;
- рівень управління фінансовими ресурсами під-

приємства тощо.
Найприйнятнішим для підприємства є комп-

лексний підхід до вибору джерел фінансування. 
Необхідно врахувати, що фінансування за рахунок 
власного капіталу не призводить до виникнення 
зобов’язань, а фінансування за рахунок позичко-
вого капіталу утворює фінансові зобов’язання під-
приємства. Водночас, треба мати на увазі, що за всі 
зовнішні фінансові ресурси підприємства необхідно 
платити відсотки. Тому ці ресурси є предметом осо-
бливої уваги менеджерів підприємства.

Власному капіталу належить провідна роль у 
створенні та функціонуванні підприємства. Осно-
вою класифікаційної ознаки власного капіталу під-
приємства можна назвати його поділ на вкладений 
та нагромаджений. Оскільки, вкладений капітал – 
це внески учасників, а накопичений формується в 
процесі фінансового-господарської діяльності під-
приємства, можемо узагальнити визначення по-
няття власного капіталу і сформулювати його так: 
власний капітал – це фінансові ресурси, що вкла-
дає та додатково нагромаджує підприємство для 
організації та фінансування господарської діяль-
ності. Власний капітал підприємства може форму-
ватися як за рахунок, зовнішніх, так і за рахунок 
внутрішніх джерел. Їх систематизацію наведено у 
таблиці 1.

Таблиця 1
Джерела формування власних 

фінансових ресурсів підприємства
№ 
з/п Джерела Склад джерел

1. Внутрішні 
джерела

1. Прибуток, що залишається в 
розпорядженні підприємства.
2. Амортизаційні відрахування від 
основних засобів і нематеріальних 
активів.
3. Інші внутрішні джерела форму-
вання власних фінансових ресурсів

2. Зовнішні 
джерела

1. Залучення додаткового пайового 
або акціонерного капіталу.
2. Одержання підприємством без-
платної фінансової допомоги.
3. Інші джерела формування влас-
них фінансових ресурсів

У складі внутрішніх джерел формування влас-
них фінансових ресурсів основне місце належить 
прибутку, що залишається в розпорядженні під-
приємства. Він формує найбільшу частину його 
власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст 
власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової

вартості підприємства. Певну роль у складі вну-
трішніх джерел виконують також амортизаційні 
відрахування, особливо в підприємствах із високою 
вартістю власних основних засобів і нематеріаль-
них активів. Проте, суму власного капіталу підпри-
ємства вони не збільшують, а лише є засобом його 
реінвестування. Інші внутрішні джерела не відігра-
ють помітної ролі у формуванні власних фінансо-
вих ресурсів підприємства.

Дискусійним є питання віднесення до внутріш-
ніх джерел фінансування грошових надходжень від 
інвестиційної діяльності, зокрема відсотків, диві-
дендів, виручки від реалізації необоротних активів, 
фінансових інвестицій тощо. Прихильники відне-
сення зазначених надходжень до зовнішніх фінан-
сових джерел обґрунтовують свою позицію тим, що 
дезінвестиції та фінансові доходи не є результатом 
операційної діяльності, а отже, не можуть розгля-
датися як внутрішнє фінансування [2, с. 78].

На нашу думку, віднесення згаданих надхо-
джень до внутрішніх є виправданим, оскільки за 
їх рахунок можна покрити потребу підприємства 
в капіталі, не вдаючись до зовнішніх фінансових 
джерел, які мобілізуються на ринку капіталів. Для 
підприємств, які не мають змоги залучити кошти із 
зовнішніх фінансових джерел (через низьку кре-
дитоспроможність чи інвестиційну привабливість), 
внутрішнє фінансування є єдиним способом забез-
печення фінансовими ресурсами [3, с. 60].

До зовнішніх джерел належать кошти, що фор-
муються за рахунок особистих внесків і за раху-
нок можливостей фінансового ринку. Це кошти за-
сновників, що вкладаються у статутний капітал, 
кошти, що надходять за рахунок випуску акцій і 
пайові внески учасників. Кошти, що формуються 
у порядку розподілу та перерозподілу фінансових 
ресурсів у масштабах економічної системи держа-
ви відносять до зовнішніх джерел власних коштів, 
а саме страхові відшкодування, фінансові ресурси 
державного і місцевих бюджетів, що використову-
ються на безповоротній основі та інша безплатна 
фінансова допомога.

Зовнішнє фінансування передбачає викорис-
тання не власних, а залучених від інших інвесто-
рів активів. Зовнішніми джерелами є: надходження 
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від емісії акцій, розміщення боргових зобов'язань 
і збільшення кредиторської заборгованості. Крім 
того, зростання активів підприємства може від-
буватися внаслідок одержання ресурсів від інших 
суб'єктів господарювання (у формі оренди, благо-
дійних внесків, безповоротної допомоги та ін.)

В умовах ринкової економіки зовнішні джере-
ла фінансових ресурсів мають величезне значення: 
підприємство на практиці не може обійтися без за-
лучення позикових коштів. Позикові кошти в нор-
мальних економічних умовах сприяють підвищенню 
ефективності виробництва, необхідні для здійснен-
ня розширеного виробництва. Різноманіття каналів 
залучення позикових ресурсів створить можливість 
використовувати їх у різних ситуаціях. Джерела 
позикових коштів: 1) кредити банків, 2) комерційні 
кредити, 3) кредитори і пр. Залучення позикового 
капіталу стає необхідною у разі покриття потре-
би підприємства в основних і оборотних фондах. [7] 
Така потреба може виникнути в ході проведення 
реконструкції та технічного переозброєння вироб-
ництва, через відсутність достатньої стартового 
капіталу, наявності сезонності у виробництві, заго-
тівлях, переробці, постачанні та збуті продукції, а 
також у результаті відхилень у нормальному ході 
кругообігу коштів з незалежних від підприємства 
причин : необов'язковість партнерів, надзвичайні 
обставини і т.д. Позиковий капітал поділяється на 
короткостроковий і довгостроковий. Як правило, по-
зиковий капітал строком до одного року належить 
до короткострокового капіталу, а більше року – до 
довгострокового . Підприємства часто користуються 
таким правилом, згідно з яким елементи основно-
го капіталу, а також найбільш стабільна частина 
оборотного капіталу (наприклад, страховий запас, 
частину дебіторської заборгованості) фінансуються 
за рахунок довгострокового капіталу. Інша частина 
оборотних активів, величина яких залежить від то-
варного потоку, навпаки, фінансується за рахунок 
короткострокового капіталу. 

Обов’язковою умовою ефективного управління 
джерелами фінансування підприємства є комплек-
сне виконання стратегії фінансування. Проте існу-
ють умови, що не залежать від конкретного під-
приємства. Приміром, тільки розвиток фінансового 
ринку країни допоможе отримати банківський кре-
дит, а доступність фінансової інформації та сприят-
ливий інвестиційний клімат – залучити інвесторів.

Вважається, що фінансування за рахунок залу-
ченого та позикового капіталу є економічно вигід-
ним для підприємства, адже вартість підприємства 
зростає, а рентабельність капіталу збільшується. 
Це пов’язано з тим, що прибуток, отриманий в ре-
зультаті використання кредиту (мається на увазі з 
урахуванням оплачених відсотків за користування), 
залишається винятково у підприємства. Тому вико-
ристання «чужих» коштів збільшує рентабельність 
власного капіталу підприємства. Це називається 
ефектом фінансового важеля, він може як збільшу-
ватися, так і зменшуватися, залежно від поєднання 
позикових та залучених коштів або від розміру від-
соткової ставки за кредит. 

Проблема ідеального поєднання залученого та 
позикового капіталів на сьогодні практично не ви-
рішена. Вважається, що при їх неефективному по-
єднанні загальна вартість капіталу буде низькою 

через невелику суму відсотків, нарахованих на по-
зиковий капітал. Зауважимо, що позиковий капітал, 
порівняно із залученими коштами, можна отрима-
ти швидше та без ускладнень. Визначаючи опти-
мальне поєднання залучених та позикових коштів, 
можна орієнтуватися на економічну рентабельність 
підприємства, яка залежить від ефективності ви-
робництва, бо саме ця величина визначає успіш-
ність та ймовірність виплати відсотків за кредитом.

Важливою формою фінансування є кредит – по-
зиковий капітал у банку у грошовій формі, пере-
даний у тимчасове користування позичальникові 
на умовах забезпеченості, терміновості, платоспро-
можності, поворотності у визначений час вартості 
позичених коштів з урахуванням відсотків за ко-
ристування кредитом. Діяльність підприємства в 
системі ринкової економіки неможлива без постій-
ного використання різних видів кредитів. За раху-
нок кредитів розширюються фінансові можливості 
підприємства, проте виникає ризик, пов’язаний з 
необхідністю повернення боргів у майбутньому і 
сплати відсотків за користування позиченими ко-
штами. Тому підприємству слід дотримуватися 
оптимального співвідношення між власним капіта-
лом і кредитами. 

Висновки з проведеного дослідження. З наве-
деного вище можна зробити наступні висновки. На-
явність у достатньому розмірі фінансових ресурсів, 
їхнє ефективне використання визначають добрий 
фінансовий стан підприємства: платоспроможність, 
фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку 
найважливішим завданням підприємств є пошук 
резервів збільшення власних фінансових ресурсів 
і найефективніше їх використання з метою підви-
щення ефективності роботи підприємства загалом. 
Однак в сучасних умовах підприємства недостат-
ньо забезпечені фінансовими ресурсами через від-
сутність та недостатність відповідних джерел їх 
формування. Значна кількість підприємств є збит-
ковими, що суттєво обмежує власні джерела фор-
мування фінансових ресурсів. Залучення банків-
ських кредитів супроводжується зростанням плати 
за їх використання, що призводить до збільшення 
операційних витрат та збитковості підприємств. 

На нашу думку, суб’єктам господарювання по-
трібно раціональніше використовувати свої фі-
нансові ресурси, зменшити кількість кредитів і 
зобов’язань. А державі необхідно, особливо в да-
них умовах, забезпечити сталість економіки та по-
кращити нормативну базу, що дозволить підпри-
ємствам бути захищеними і функціонувати навіть 
в кризових ситуаціях. У підприємств можуть бути 
різні альтернативи залучення капіталу. Звичайно, 
не можна надати однозначних рекомендацій щодо 
вибору тієї чи іншої форми фінансування. В одних 
випадках фінансові ресурси слід формувати через 
збільшення власного капіталу, в інших – на основі 
залучення додаткових позичок. Для одних підпри-
ємств вигіднішою є можливість використовувати 
внутрішні джерела фінансування, для інших – зо-
внішні.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити ви-
сновок, що основна роль у фінансуванні підприєм-
ства належить власним коштам, оскільки саме ви-
користання власного капіталу свідчить про високий 
рівень фінансової стійкості підприємства.
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Постановка проблеми. Інвестиційна при-
вабливість підприємства є його складною, 

багатоаспектною, інтегральною категорією, котра 
відображає конкурентні переваги підприємства у 
боротьбі за інвестиційні ресурси. Реальний або фі-
нансовий інвестор керуються значним переліком 
критеріїв при вкладанні власних фінансових, ма-
теріальних, інтелектуальних та інших ресурсів у 
конкретне підприємство, оцінюючи при цьому іс-
тотні складові та рівень його інвестиційної прива-
бливості з позиції подальшої інвестиційної віддачі. 
У діагностичному контексті вагому роль відіграють 
фактори формування інвестиційної привабливості 
підприємств, оскільки вони визначають характер її 
параметрів, їхню стабільність, тривалість дії тощо. 
Таким чином, виокремлення та ідентифікування 
системи факторів формування інвестиційної при-
вабливості підприємства є первинним, відправним 
етапом діагностики у цій сфері, що є надзвичайно 
важливим для інвесторів як суб’єктів економічної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те-
оретичні питання визначення і дослідження інвес-
тиційної привабливості підприємств та факторів її 
формування розглядаються у роботах таких вче-
них-економістів: І. Захарченка, М. Акулюшиної,  
В. Бугая, А. Черепа, Л. Білого ін. Практичні аспекти 
цієї проблеми розглядаються у роботах О. Басса,  
В. Ельдмана, С. Іщука М. Крейніної, В. Піддубного, 
В. Савчука, У. Шарпа та ін.

Постановка завдання. Розкрити сутність інвес-
тиційної привабливості підприємства та визначити 
фактори її формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
вестиційна діяльність є основою подальшого роз-
витку підприємства будь-якої галузевої приналеж-
ності та форми власності. Без інвестицій неможливі 
підготовка та запуск у виробництво нових видів 
продукції (робіт, послуг), підвищення якості та 
дизайну товарів, використання нових видів мате-
ріалів, енергозбереження. Інвестиції відіграють 
вирішальну роль у відтворювальних процесах на 
підприємстві, оскільки саме вони забезпечують під-
вищення технічного та організаційного рівня вироб-
ництва [2, с. 109].

Можливість залучення інвестицій залежить від 
розуміння і врахування інтересів партнерів, від 
можливості бачити об'єкт інвестування з позиції ін-
вестора і оцінити його інвестиційну привабливість 
Підприємство також зацікавлене в підвищенні рів-
ня інвестиційної привабливості: кожен суб'єкт гос-

подарювання прагне розвивати своє виробництво, 
підвищувати конкурентоспроможність продукції та 
підприємства в цілому [1, с. 68].

Інвестиційна привабливість підприємства – це 
можливість підприємства викликати комерційний 
або інший інтерес у реального інвестора, включа-
ючи здатність самого підприємства «прийняти» ін-
вестиції і вміло ними розпорядитися таким чином, 
щоб після реалізації інвестиційного проекту отри-
мати якісний (або кількісний) стрибок в області ви-
робленої продукції, обсягів виробництва, збільшен-
ня частки ринку, що, зрештою, вплине на основний 
економічний показник комерційного підприємства – 
чистий прибуток. Однак далеко не всі підприємства 
можуть викликати комерційний або інший інтерес 
у потенційного інвестора [6, с. 181]

Інвестиційна привабливість підприємства – це 
багаторівнева інтегральна характеристика сукуп-
ності економіко-психологічних аспектів оцінки під-
приємства, побудована при тісній взаємодії з потен-
ційними інвесторами, яка відповідає їхнім вимогам 
та забезпечує позитивний ефект від вкладень. 

Інвестиційна привабливість підприємства для 
інвесторів визначається рівнем доходу, який ін-
вестор може отримати на вкладені кошти. Рівень 
доходу, у свою чергу, обумовлений рівнем ризиків 
неповернення капіталу та неотримання доходу на 
капітал. У відповідності з цими критеріями інвес-
тори визначають вимоги, що пред'являються до 
підприємств при інвестуванні. Ефективна діяль-
ність підприємств, забезпечення високих темпів 
їх розвитку та підвищення рівня конкурентоспро-
можності продукції значною мірою характери-
зують рівень їх інвестиційної активності. У свою 
чергу, рівень інвестиційної активності підприєм-
ства характеризується ступенем його інвестицій-
ної привабливості, яка в даному випадку висту-
пає спонукальним мотивом при виборі інвестором 
об'єкта інвестування та прийняття рішення про 
початок інвестування.

Для комплексного і ефективного дослідження 
інвестиційної привабливості підприємства і для по-
вного розуміння сутності даної економічної катего-
рії, необхідно сконцентрувати увагу на визначенні 
впливових факторів [5, с. 26].

Фактори формування інвестиційної привабли-
вості підприємства – це умови, рушійні сили, су-
купність явищ і процесів, що впливають на розви-
ток підприємства і формують його характеристику, 
на основі якої інвестор приймає рішення про інвес-
тування в це підприємство або відмову від нього.

© Сидорченко Т.Ф., Янчева Д.В., 2014
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Розглянемо фактори, що приймаються до уваги 
інвестором при виборі підприємств-виконавців ін-
вестиційних проектів, основними є: виробничо-тех-
нологічні фактори; ресурсні фактори; інформаційні 
ресурси; інституційні чинники; нормативно-право-
ві чинники; інфраструктурні фактори; експортний 
потенціал підприємства; ділова репутація; безпека 
вкладень; політична ситуація в країні; соціальні 
фактори; екологічна безпека [4, с. 233].

Виробничо-технологічні фактори пов'язані з 
можливістю потенційного виконавця контракту 
здійснити розробку і виробництво продукції, що 
відповідає встановленим вимогам. У їх основі ле-
жать продуктивність праці, рівень розвитку ви-
робництва, використовуваних технологій, тощо, 
які знаходять своє втілення в кінцевому підсумку 
в системі забезпечення якості. При цьому оцінка 
виробничо-технологічних факторів підприємств, 
конкретних виконавців інвестиційних проектів, по-
винна орієнтуватися на наявність міжнародного 
сертифіката ISO серії 9001, що є однією з найбільш 
повних на сьогоднішній день міжнародних систем 
якості. Ця система охоплює всі процеси, які прямо 
чи опосередковано можуть впливати на якість про-
дукції [4, с. 234].

Ресурсні фактори характеризують такі аспекти, 
як економічний стан підприємства (забезпеченість 
фінансовими ресурсами, тощо), наявність комплек-
су ресурсів, необхідних для функціонування ви-
робництва (сировина, енергія, інтелектуальна влас-
ність, тощо) і ступінь ефективності використання 
цих ресурсів (витрати виробництва, ціни, тощо.).

Що стосується інформаційних ресурсів, то з 
урахуванням того, що в даний час інформація ста-

ла товаром, а також визначальним чинником підви-
щення продуктивності праці, то забезпеченість під-
приємства інформацією, що становить основу його 
функціонування, може розглядатися як найважли-
віша характеристика інвестиційної привабливості 
потенційним виконавцем контракту. У якості одного 
з основних сегментів інформаційного ресурсу необ-
хідно розглядати наявність товарних знаків, патен-
тів, «ноу-хау» та інших об'єктів інтелектуальної 
власності [4, с. 234].

Інституційні чинники багато в чому визначають 
ефективність застосування ринкових механізмів 
підвищення економічної віддачі від інвестицій (фак-
тично рівень економічної самостійності підприєм-
ства), а також можливість оперативного створення 
необхідної кооперації співвиконавців з використан-
ням ринкових інструментів (створення корпорацій 
сучасного типу) [4, с. 234].

При дослідженні розподілу капіталу між влас-
никами важливим показником є ступінь участі дер-
жави та іноземного капіталу у діяльності даного 
підприємства [3, с. 6].

Нормативно-правові чинники, насамперед, ви-
значають легітимність діяльності підприємства, 
ступінь його відкритості, а також правову чистоту 
укладених ним угод. 

Інфраструктурні фактори в даний час почина-
ють грати все більшу роль. Це пов'язано насампе-
ред з неухильним підвищенням частки витрат на 
транспортне обслуговування, енергоносії, сировину 
і матеріали. Тому важливо, щоб підприємство було 
розташоване близько до всіх основних джерел си-
ровини, енергоресурсів і споживачів продукції. У 
зв'язку з цим стан і розвиток інфраструктури фак-

Таблиця 1
Типологія факторів формування інвестиційної привабливості підприємств

Фактори, які формують інвестиційну 
привабливість підприємства Складові даного фактора

Внутрішні фактори

Виробничо-технологічні

– продуктивність праці
– рівень розвитку виробництва
– технології, що використовуються забезпеченість основними фон-
дами
– наявність контролю системи якості
– диверсифікація виробництва

Безпека вкладень – виробничий ризик фінансовий ризик інвестиційний ризик
Інформаційний – забезпеченість підприємства інформацією

Інституційний

– організаційно-правова форма
– особливості функціонування правовий статус
– специфіка органів управління
– якість управління

Фінансово-економічний стан підпри-
ємства – основні показники фінансово-господарської діяльності

Ділова репутація – передісторія економічної діяльності підприємства
– стійкість його іміджу

Зовнішні фактори

Ресурсний

– економічний стан підприємства (забезпеченість фінансовими ре-
сурсами, тощо.)
– наявність комплексу ресурсів, необхідних для функціонування ви-
робництва (сировина, енергія, інтелектуальна власність, тощо.)
– ступінь ефективності використання цих ресурсів (витрати вироб-
ництва, ціни, тощо.)

Інфраструктурний – близьке розташування до всіх основних джерел сировини, енерго-
ресурсів і споживачів продукції 

Експортний потенціал
– маркетинг підприємства
– стан акцій даного підприємства на різних фондових ринках, їх 
котирування і обсяг продажів

Нормативно-правовий – обсяг експортованої продукції в загальній частці експорту країни

Політична ситуація в країні – легітимність діяльності підприємства
– ступінь його відкритості
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тично характеризують можливості підприємства у 
стабільному розвитку в перспективі і потенціал для 
зниження витрат виробництва.

Експортний потенціал підприємства дозволяє 
порівняти потенційну ємність світового ринку екс-
портованої продукції, виробленої даним підприєм-
ством, з обсягом продукції, виробленої цим підпри-
ємством у розглянутий період часу. 

Ділова репутація характеризує передісторію 
економічної діяльності підприємства, стійкість його 
іміджу. Якщо за підприємством закріпилася стійка 
репутація як надійного партнера, то це є запорукою 
його доброчесної поведінки в майбутньому. Як пра-
вило, основним джерелом інформації про ділову ре-
путацію підприємства є засоби масової інформації. 

Розглянуті фактори можуть бути систематизо-
вані в наступному вигляді вищесказане в таблично-
му вигляді (табл. 1.). 

Змістовна типологія факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища формування інвестиційної 
привабливості підприємств розкриває максималь-
но-широкий спектр інформації про параметри при-
вабливості умов та характеристик діяльності кон-
кретного підприємства для потенційного інвестора

Висновки з проведеного дослідження. Викона-
ні дослідження засвідчили виключну важливість 
та необхідність виокремлення і систематизування 
факторів формування інвестиційної привабливості 
підприємств, оскільки їхнє вивчення та моніторинг 
формують підґрунтя для ефективного діагносту-
вання рівня інвестиційної привабливості конкрет-
ного підприємства для реального чи фінансового 
інвестора. Проведений аналіз лав можливість за-
пропонувати комплексні багатовекторні типології 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 
формування інвестиційної привабливості підпри-
ємств як підґрунтя для їхньої подальшої формалі-
зації та параметризації.
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