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АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ПРИВАТНИХ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ В УКРАЇНУ

У статті розглянуто та проаналізовано обсяги приватних грошових надходжень в Україну в 2010-2017 роках. Досліджено 
динаміку зміни обсягів приватних грошових переказів в Україну за країнами світу, зокрема країнами ЄС та СНД. 
Проаналізовано шляхи надходження валюти від трудових мігрантів. Визначено роль приватних грошових переказів 
в економіці України та проведено їхнє порівняння з обсягами прямих іноземних інвестицій. Встановлено позитивні й 
негативні наслідки трудової міграції для економіки та суспільства в цілому. В статті визначено рекомендовані заходи 
задля більш ефективного регулювання трудової міграції з України.
Ключові слова: приватні грошові перекази, трудова міграція, трудові мігранти, прямі іноземні інвестиції, валютні 
надходження.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
глобалізації характер міграційних процесів по-
стійно змінюється. Головним фактором фінансо-
вого впливу трудової міграції на економіку краї-
ни є потоки грошових переказів.

Для багатьох країн кошти, що надходять від 
мігрантів, відіграють важливу роль при форму-
ванні позитивного сальдо платіжного балансу. 
Таким чином, вони сприяють зниженню темпів 
розвитку інфляційних процесів та підтриманню 
рівня споживання в національних економіках 
країн. Тому дослідження впливу трудової мігра-
ції на економіку України є надзвичайно актуаль-
ним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Трудову міграцію й грошові перекази дослі-
джували багато науковців, зокрема В. Куценко 
[4], С. Фомішин, І. Шутак [1]. Вони розглядають 
найважливіші проблеми сучасності, пов’язані 
з трудовою міграцією, та шукають шляхи їх ви-
рішення.

За визначенням С. В. Фомішина та І. Д. Шу-
така, трудова міграція населення – це особливий 
вид міграції економічного характеру, який обу-
мовлений пошуком роботи, як правило, за меж-
ами країни постійного місця проживання [1].

Згідно Закону України «Про платіжні систе-
ми та переказ коштів в Україні», грошовий пе-
реказ – форма переказу грошей у банківській 
або поштовій системі, зазвичай між фізичними 

особами або між фізичними та юридичними осо-
бами, в структурі якого присутній відправник, 
одержувач і посередник [2].

За класифікацією Національного банку Укра-
їни, приватні грошові перекази у статистиці 
платіжного балансу – це міжнародні перекази 
та потоки ресурсів до домогосподарств (у грошо-
вій і натуральній формах), що надходять з інших 
країн та головним чином пов’язані з тимчасовою 
або постійною міграцією населення [3].

Метою статті є аналіз основних тенденцій 
зміни обсягів приватних грошових переказів 
в Україну та визначення впливу трудової мігра-
ції на економіку України в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Грошові перекази трудових мігрантів, в першу 
чергу, мають на меті вирішення фінансових про-
блем окремої сім’ї чи домогосподарства. В умо-
вах глобального розвитку трудових міграційних 
потоків між країнами, ці грошові перекази здій-
снюють вагомий вплив на соціально-економічний 
та фінансовий розвиток як країни-реципієнта, 
так і усієї світової спільноти загалом [4].

В останні роки в Україні спостерігається зна-
чне збільшення трудових мігрантів. За офіційною 
статистикою, протягом 2015-2017 років кількість 
трудових мігрантів склала 1303,3 тисяч україн-
ців. З них 48,5% були короткостроковими трудо-
вими мігрантами, 43,2% – повернулися до Украї-
ни та 8,3% працювали на постійній основі [5].

Таблиця 1
Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну в 2010-2017 рр.

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Через коррахунки банків, млн. дол. США 2959 3252 3278 3293 2410 2005 2145 2591
Через міжнародні платіжні системи, млн. дол. США 2126 2804 3213 4084 3190 2331 2345 2247
Неформальними каналами, млн. дол. США 777 963 1035 1160 889 2623 3045 4452
Усього за рік, млн. дол. США 5862 7019 7526 8537 6489 6959 7535 9290
Усього за рік у % до ВВП 4,1 4,1 4,1 4,5 4,8 7,6 8,1 8,4

Примітка 1. Дані про приватні грошові перекази через міжнародні платіжні системи не включають переказів, 
що здійснюються на користь нерезидентів.

Примітка 2. Дані з 2014 року наведено без урахування тимчасово окупованої АР Крим і м. Севастополя та зони 
проведення АТО.

Джерело: складено автором на основі статистичних даних з [7]
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За оціночними даними, в квітні-червні 
2017 року 915 тисяч українців працювало за кор-
доном [6].

Протягом останніх 8 років частка приватних 
грошових переказів зросла з 4,1% до 8,4% ВВП. 
Водночас, обсяги грошових переказів в Україну 
зростали в 2010-2013 та 2014-2017 роках.

З 2010 року дещо змінилася структура шляхів 
надходжень. В 2010-2012 роках більша частина 
грошових переказів надходила через коррахунки 
банків, в 2013-2014 роках – через міжнародні пла-
тіжні системи. В останні роки мігранти надають 
перевагу неформальним каналам надходження, 
перевозячи валюту через кордон у вигляді го-
тівки. Це пов’язано, в першу чергу, з недовірою 
до нестабільної української банківської системи 
та небажанням сплачувати комісію при переказі. 
Також цьому сприяло розширення транспортно-
го сполучення з країнами ЄС та адміністративні 
обмеження на використання міжнародних пла-
тіжних систем між Україною та Росією.

В останні роки структура трудової еміграції 
з України змінилася. Відтік робочої сили поси-
лився через економічну кризу в країні, а вій-
ськова агресія Росії спричинила переорієнтацію 
українських трудових мігрантів на Польщу. За 
даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної по-
літики Польщі, кількість українців, які отримали 
офіційний дозвіл на роботу, з 2015 до 2017 року 
майже подвоїлася – з 500 тис. до 900 тис. осіб [8].

Таким чином, за останні 3 роки обсяги при-
ватних грошових надходжень з Польщі зрос-
ли майже в 2,5 рази до 3123 млн. дол. США, 
і їхня частка зросла до 33,6%, ставши найбіль-
шою серед усіх країн. Водночас, обсяги надхо-
джень з Росії зменшилась з 1835 млн. дол. США 
до 1311 млн. дол., і їхня частка зменшилась до 
14,1%. З 2015 року частка приватних грошових 
надходжень з країн ЄС зросла до 61,4%, а з країн 
СНД скоротилася до 15,8%. Головним чинником 
цього була активна євроінтеграція українського 
суспільства. Серед країн ЄС українці надають 
перевагу Польщі через культурну, історичну 
та географічну близькість.

Згідно рисунку 1, протягом 2013-2017 років 
приватні грошові перекази перевищували обсяги 

прямих іноземних інвестицій й були важливою 
статтею валютних надходжень в країну. Особли-
во відчутною різниця була в 2014 році, коли через 
політичну й економічну нестабільність в Україну 
надійшло лише 0,3 млрд. дол. США інвестицій, 
що було більш ніж в 21,5 разів меншим за при-
ватні грошові перекази.
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Прямі іноземні інвестиції в 

Україну, млрд. дол. США 4,1 0,3 3 3,3 1,8

Приватні грошові 
перекази, млрд. дол. США 8,537 6,489 6,959 7,535 9,29

Рис. 1. Динаміка обсягів приватних грошових 
переказів та прямих іноземних інвестицій в Україну 

в 2013-2017 рр.
Джерело: складено автором на основі статистичних 

даних з [7]

В останні 2 роки спостерігається тенденція до 
збільшення різниці між грошовими надходжен-
нями від трудових мігрантів та прямими іно-
земними інвестиціями через зростання кількості 
мігрантів та стабільно низької інвестиційної при-
вабливості України.

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, в Україні частка приватних грошо-
вих переказів зросла з 4,1% в 2010 році до 8,4% 
в 2017 році до обсягу ВВП. Приватні грошові 
перекази в 2013-2017 роках склали приблизно 
38,8 млрд. дол. США й перевищили обсяги пря-
мих іноземних інвестицій в 3 рази, що свідчить 
про значущість їхнього впливу на економіку 
України.

В останні роки спостерігається значне збіль-
шення обсягів грошових переказів з країн ЄС, 
особливо з Польщі, та незначне зменшення обся-
гів переказів з країн СНД, що пов’язано з деяким 
спрощенням міграцій до більш розвинених з еко-

Таблиця 2
Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну в 2015-2017 рр. за країнами
Рік 2015 2016 2017

Країни Млн. дол. 
США

У % до 
загального 

обсягу 

Млн. дол. 
США

У % до 
загального 

обсягу 

Млн. дол. 
США

У % до 
загального 

обсягу 
Усього 6959 100 7535 100 9290 100
Польща 1329 19,1 1991 26,4 3123 33,6
Росія 1835 26,4 1396 18,5 1311 14,1
США 516 7,4 576 7,6 679 7,3
Італія 350 5 412 5,5 447 4,8
Чеська Республіка 314 4,5 377 5 435 4,7
Інші країни 2615 37,6 2783 37 3289 35,5
Загалом з країн ЄС 3397 48,8 4254 56,5 5704 61,4
Загалом з країн СНД 1992 28,6 1553 20,6 1467 15,8

Примітка. Дані розраховано на підставі банківської звітності про фінансові операції з нерезидентами України 
та про перекази, що здійснено з використанням міжнародних систем переказу коштів, та враховують обсяги 
коштів, які надійшли в Україну неформальними каналами.

Джерело: складено автором на основі статистичних даних з [7]
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номічної точки зору країн ЄС у зв’язку з при-
швидшенням темпів євроінтеграції.

Отже, завдяки трудовій міграції відбуваєть-
ся збільшення валютних надходжень в країну, 
що сприяє збільшенню валютних резервів Наці-
онального банку та стабілізації валютного курсу; 
зменшення кількості безробітних, що дещо зни-
жує соціальну напругу в країні; покращення до-
бробуту сімей мігрантів, що сприяє збільшенню 
попиту на товари і послуги, в тому числі й ві-
тчизняного виробництва.

Проте трудова міграція з України має й нега-
тивні наслідки для економіки й суспільства в ці-
лому. По-перше, це втрата найпродуктивнішої 
частини робочої сили, що зумовило дефіцит ква-
ліфікованих кадрів у деяких галузях народного 
господарства. По-друге, багато трудових мігран-
тів працюють за кордоном не за спеціальністю, 
зазвичай виконуючи низькокваліфіковану робо-
ту, що може зумовити втрату ними своєї квалі-
фікації. Нелегальна трудова міграція не здійснює 

відрахувань до Пенсійного й інших соціальних 
фондів, які перебувають в скрутному становищі. 
Багато мігрантів залишаються на постійне про-
живання в країнах міграції та отримують грома-
дянства інших країн, що зменшує валютні над-
ходження до країни та є додатковим чинником 
погіршення демографічної ситуації в Україні. 
Також трудова міграція супроводжується та-
кими соціальними проблемами, як розпад сімей, 
торгівля людьми, тощо.

Таким чином, для сучасної економіки Украї-
ни сприятливою є лише короткострокова мігра-
ція, яка за умови домовленостей з приймаючими 
державами щодо працевлаштування мігрантів 
з їхнім поверненням до Батьківщини за певний 
час може бути вигідною для обох сторін. Також 
необхідно створювати сприятливі умови для іно-
земних інвестицій та ведення бізнесу, створюва-
ти нові робочі місця та проводити економічні ре-
форми задля усунення економічних і соціальних 
причин трудової міграції.
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Summary
The volume of private cash receipts to Ukraine in 2010-2017 is analyzed. The dynamics of changes in the volume of private 
money transfers to Ukraine by countries of the world, in particular, the countries of the EU and the CIS, is studied. 
The ways of currency receipt from labor migrants are analyzed. The role of private wire transfers in the Ukrainian 
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ІНВЕСТИЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Різномаїття терміну «інвестиції» значною мірою пояснюється широтою сутнісних рис цієї складної економічної 
категорії. У статті виділені характеристики основних умовних центрів інвестиційної теорії, які закладають визна-
чення цього терміну. Розглянуто основні положення нормативно-правової бази, теоретичні здобутки закордонних і 
вітчизняних науковців, досвід практиків щодо визначення економічної категорії «інвестиції».
Ключові слова: економічна категорія, інвестиції, капітал, нормативно-правова база, наукова література, корпоративні 
інвестиційні центри.

Постановка проблеми. Ефективне реформу-
вання економіки будь-якої країни, її структур-
на модернізація з якісним оновленням вироб-
ництва, ринкової та соціальної інфраструктури 
неможливі без відповідних матеріальних вкла-
день, тобто без належного інвестування. Це 
фундамент для забезпечення конкурентоспро-
можності національного товаровиробника, без 
чого неможлива і успішна інтеграція нашої кра-
їни в Європейське співтовариство. Дослідження 
проблеми інвестиції і процесу інвестування за-
вжди являлось дискусійним моментом та у цен-
трі уваги економічної думки. У сучасних умовах 
вони виступають насамперед дієвим засобом 
забезпечення умов виходу з економічної кри-
зи, модернізації народного господарства, впро-
вадження та зростання винаходів пов’язаних 
з технічним прогресом, підвищення якісних та 
кількісних показників господарської діяльності 
на загальнодержавному та регіональному рів-
нях, рівнях окремих суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
мічаючи різноманіття трактування інвестицій, 
запроваджені світовою і вітчизняною економіч-
ною наукою, у сучасній практиці не припиня-
ються дискусії щодо конкретизації визначення 
даної категорії. Цими питаннями займалися і 
продовжують досліджувати інвестиції такі на-
уковці: І.Т. Балабанов, В.В. Бочаров, І.А. Бланк, 
Л. Гитман, М. Джонк, А.І. Даниленко, Н.В. Іго-
шин, Дж. Кейнс, М.І. Кісіль, О.В. Мертенс, 
А.А. Пересада, П. Самуэльсон, В.Г. Федоренко, 
У. Шарп, О.М. Шевчук та ін. Більшість вважа-
ють, що визначення сутності категорії «інвести-
ції» пов’язане, в перше чергу, з вкладенням ка-
піталу в різні галузі і сфери економіки з метою 
отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту. Водночас слід зазначити, що у певних 
розділах економічної науки та на практиці його 
визначення має свої особливості.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є характеристика основних центрів ін-
вестиційної теорії, які дають визначення категорії 
«інвестиції», вивчення основних положень норма-
тивно-правової бази, підходів різних закордонних 
і вітчизняних науковців, так і практиків до ви-
значення інвестицій в різних розділах економічної 
науки та галузях практичної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення і функціонування ринкових відно-

син в Україні зумовило появу нових форм за-
безпечення потреб суб’єктів господарювання 
необхідними для їх розвитку коштами. Це, в 
свою чергу, призвело до появи нових ринкових 
інститутів, одним з яких є інститут інвестицій-
ного забезпечення. Терміни «інвестиції», «інвес-
тування», «інвестиційний процес», «інвестиційна 
діяльність», «інвестиційна політика» стали по-
всякденними в нашій країні порівняно нещодав-
но. Тому поняття та сутність цих термінів в на-
шій економіці трактується по-різному.

Термін «інвестиції» походить від латинського 
слова «invest», що означає вкладення коштів. По-
няття інвестицій є надзвичайно широким і його 
зміст має свої особливості в різних розділах еко-
номічної науки та галузях практичної діяльності.

Різноманіття терміну «інвестиції» значною мі-
рою пояснюється значним спектром сутнісних рис 
цієї складної економічної категорії. Основними 
елементами, які визначають природу цього термі-
ну являються законодавча база, наукові інститути 
та корпоративні інвестиційні центри (рис. 1).

Інвестиційне законодавство – це сукупність 
нормативно-правових актів, що регулюють від-
носини, які виникають і функціонують при здій-
сненні інвестиційної діяльності [19, с. 421].

В Господарському кодексі України від 16 січ-
ня 2003 року, в статті 326 визначено, що «ін-
вестиціями у сфері господарювання визнають-
ся довгострокові вкладення різних видів майна, 
інтелектуальних цінностей та майнових прав в 
об'єкти господарської діяльності з метою одер-
жання доходу (прибутку) або досягнення іншого 
соціального ефекту» [6].

В Податковому кодексі від 2 грудня 2010 року, 
в статті 14 зазначено, що «інвестиції – це гос-
подарські операції, які передбачають придбання 
основних засобів, нематеріальних активів, корпо-
ративних прав та/або цінних паперів в обмін на 
кошти або майно [13].

Схоже визначення містить Закон Украї-
ни «Про інвестиційну діяльність» від 18 верес-
ня 1991 року, в якому, в статті 1 зазначено,що 
«інвестиціями є всі види майнових та інтелек-
туальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в ре-
зультаті якої створюється прибуток (доход) або 
досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути: кошти, ці-
льові банківські вклади, паї, акції та інші цінні 
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папери (крім векселів); рухоме та нерухоме май-
но (будинки, споруди, устаткування та інші мате-
ріальні цінності); майнові права інтелектуальної 
власності; сукупність технічних, технологічних, 
комерційних та інших знань, оформлених у ви-
гляді технічної документації, навиків та виробни-
чого досвіду, необхідних для організації того чи 
іншого виду виробництва, але не запатентованих 
(«ноу-хау»); права користування землею, водою, 
ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, 
а також інші майнові права; інші цінності. Інвес-
тиції у відтворення основних фондів і на приріст 
матеріально-виробничих запасів здійснюються у 
формі капітальних вкладень» [7].

Центри інвестиційної теорії

наукові інститути

нормативно-правова база

сучасна наука

вітчизняні науковці

класична теорія

закордонні науковці

Правовий кодекс від 2 грудня 2010 року

Господарський кодекс від 16 січня 2003 року

Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» від 16 квітня 1991 року

Закон України «Про інвестиційну діяльність»
від 18 вересня 1991 року

Закон України «Про режим іноземного 
інвестування» від 19 березня 1996 року

корпоративні інвестиційні центри

центри, які знаходяться в структурі 
великих підприємств, розробляють 
стратегії їх розвитку і мають своє 
визначення терміну «інвестиції»,
враховуючи галузеві особливості

Рис. 1. Основні центри інвестиційної теорії  
в економіці та практичній діяльності

Розробка автора

В Законах України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» від 16 квітня 1991 року та «Про 
режим іноземного інвестування» від 16 березня 
1996 року, в першій статті деталізовано біль-
ше, що ж розуміється саме під іноземними ін-
вестиціями. Так, в Законі України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» іноземні інвестиції 
охарактеризовані як всі види майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вкладаються іно-
земними суб'єктами господарської діяльності в 
Україні, в результаті чого утворюється прибу-

ток (доход) або досягається соціальний ефект [8]. 
В Законі України «Про режим іноземного інвес-
тування» іноземні інвестиції визначені як цін-
ності, що вкладаються іноземними інвесторами 
в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до 
законодавства України з метою отримання при-
бутку або досягнення соціального ефекту [9].

Ці визначення, у цілому, відповідають міжна-
родному підходу до інвестиційної діяльності як 
процесу вкладення ресурсів (благ, майнових та 
інтелектуальних цінностей) з метою отримання 
прибутку, доходу, дивідендів (соціального ефек-
ту) у майбутньому. Тобто інвестор відмовляється 
від задоволення своїх поточних потреб із розра-
хунку на очікуване задоволення їх у майбутньо-
му, але вже в більшому розмірі.

В науковій літературі робляться спроби дати 
чітке визначення поняттю «інвестиції». В першу 
чергу, проблема визначення змісту інвестицій, 
зумовлена їх складністю і наявністю багатьох 
форм та видів інвестування.

Так, у Великому економічному словнику ін-
вестиції являють собою «сукупність витрат, які 
реалізуються у формі довгострокового вкладення 
капіталу у промисловість, сільське господарство, 
транспорт та інші галузі народного господар-
ства» [3, с. 232].

Класичним визначенням категорії «інвестиції» 
можна вважати позицію Дж. Кейнса, що визна-
чав інвестиції як «поточний приріст цінності ка-
пітального майна в результаті виробничої діяль-
ності даного періоду» або як «ту частину доходу 
за попередній період, яка не була використана 
для споживання» [11, с. 64]. Це визначення від-
значається досить чітким виділенням двох сто-
рін інвестицій: ресурсів (акумульованих з метою 
накопичення доходу) та вкладень (використання 
ресурсів), що забезпечують приріст капітального 
майна [14].

Л. Гитман та М. Джонк, визначають інвестиції, 
як «будь-який інструмент, в який можна вкласти 
гроші, розраховуючи зберегти або примножити 
їх вартість, забезпечив позитивну величину до-
ходу» [5, с. 10]. Вкладення не обов’язково здій-
снюються саме грошима, тому трактовка ін-
вестицій за М.В. Ігошиним, як «затрат засобів, 
направлених на відновлення капіталу, його під-
тримку та розширення» більш повна [10, с. 81].

П. Самуельсон зазначає, що багато людей 
говорять про інвестиції, коли купують ділянку 
землі, цінні папери або інші атрибути приватної 
власності [15]. Але в економіці це лише фінан-
сові операції або зміни в портфелях власників, 
бо коли одна особа купує, то якась інша продає. 
Інвестиції мають місце лише тоді, коли створю-
ється реальний капітал.

Уїльям Ф. Шарп в навчальному посібнику «Ін-
вестиції» дає таке визначення інвестицій, як про-
цесу «розлучення з грошами сьогодні, щоб отри-
мати більшу їх суму у майбутньому» [17, с. 3], тим 
самим підкреслив два фактори, тісно пов’язані з 
поняттям: протяжність у часі (а саме, дія з від-
кладеним результатом чи процес) та ризик.

Багато авторів, серед яких І.Т. Балабанов, ін-
терпретують інвестиції як різні види майнових 
та інтелектуальних цінностей, які вкладаються 
інвестором в об'єкти підприємницької діяльності 
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з метою отримання прибутку, що відповідає між-
народному підходу до цієї категорії [1, с. 89].

В.В. Бочаров дає загальне визначення інвес-
тицій. У широкому розумінні, інвестиції – за 
визначенням вченого – відображають вкладен-
ня капіталу з метою його подальшого зростан-
ня. При цьому нарощення капіталу повинно 
бути достатнім для того, щоб компенсувати 
інвестору відмову від використання власних 
коштів на власні потреби у поточному періоді, 
забезпечити винагороду за ризик та повернути 
втрати від інфляції у майбутньому невизначе-
ному періоді [4, с. 3].

Всебічним й ілюстративним уявляється сучас-
не визначення економічної сутності інвестицій, 
запропоноване І.А. Бланком: «інвестиції являють 
собою вкладення капіталу в усіх його формах у 
різноманітні об’єкти (інструменти) господарської 
діяльності з метою отримання прибутку, а також 
досягнення іншого економічного чи позаекономіч-
ного ефекту, здійснення якого базується на рин-
кових принципах і пов’язане з факторами часу, 
ризику та ліквідності» [2, с. 17-18].

В.Г. Федоренко пропонує таке визначення 
сутності поняття: «Інвестиції – витрати на будів-
ництво нових заводів, на обладнання з тривалим 
терміном використання. Їм притаманні два голо-
вні фактори: норма чистого прибутку, яку під-
приємці розраховують отримати від витрат на 
інвестиції, і ставка проценту» [16, с. 210].

О.М. Шевчук вивчає інвестиції з фінансової 
сторони, за якою інвестиції – це активи, кошти, 
що вкладають в господарську діяльність з метою 
отримання доходу, та економічної, де інвестиції 
визначає як видатки на створення, розширення, 
реконструкцію та технічне переозброєння осно-
вного та оборотного капіталу [18, с. 6].

Численні визначення поняття «інвестиції» 
часто носять загальний характер, не виявляючи 
сутності інвестицій у всьому їх різноманітті.

Що стосується корпоративних інвестиційних 
центрів – це центри, які знаходяться в структурі 
великих підприємств (корпорацій), розробляють 
стратегії їх розвитку і мають своє визначення 
терміну «інвестиції», враховуючи галузеві осо-

бливості, особливо це стосується сільськогоспо-
дарського виробництва.

Інвестиції в аграрній сфері – це фінансові та 
матеріальні вкладення, які спрямовуються на: від-
творення основних фондів, приріст матеріально-
виробничих запасів, у розвиток сільськогосподар-
ського виробництва, забезпечення енергетичними 
ресурсами, засобами захисту рослин і тварин, на 
підвищення родючості ґрунтів, меліорацію, збері-
гання готової сільськогосподарської продукції та 
її реалізації на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках з метою отримання прибутку [12].

За напрямами використання інвестиції вкла-
даються в сільське господарство в цілому, яке 
є основною галуззю агропромислового виробни-
цтва, або в його окремі структури: у виробни-
цтво рослинницької і тваринницької продукції, її 
первинної переробки, підвищення її якості: тран-
спортування, зберігання і реалізацію; забезпе-
чення виробництва новими технологіями, селек-
ційними досягненнями, сільськогосподарською 
технікою, пально-мастильними, енергетичними, 
матеріально-технічними і трудовими ресурсами; 
в організацію виробництва і надання маркетин-
гових (управлінських та інформаційних) послуг 
та інше.

Отже, аналіз наведених вище визначень ін-
вестицій дозволяє виокремити певні особливості 
даної економічної категорії:
•	по-перше,	інвестиції	характеризуються	на-

явністю «капіталу», необхідного для «вкладен-
ня»;
•	по-друге,	послідовністю	практичних	дій	по	

вкладенню капіталу, яка отримала назву «інвес-
тиційного процесу»;
•	по-третє,	як	всяке	економічне	явище	в	жит-

ті суспільства, цей процес має потребу у право-
вій регламентації.

Висновки. Проведене дослідження дозволило 
науково обґрунтувати визначення економічної 
категорії «інвестиції» – це вкладення фінансо-
вих, матеріальних та інтелектуальних ресурсів в 
необоротні активи та приріст оборотних активів 
з метою одержання доходів (прибутку) або до-
сягнення іншого соціального ефекту.
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Аннотация
Спектр термина «инвестиции» в большей степени объясняется присущей широтой существенных особенностей этой 
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КРИТЕРИИ РИСКОВ В МОДЕЛИ CVP-АНАЛИЗА

Существующая теория модели CVP-анализа дополнена принципиально новыми результатами, которые ранее в рам-
ках этой модели не рассматривались и которые имеют простую геометрическую интерпретацию. На конкретном 
примере продемонстрировано практическое использование этих результатов как аналитических критериев для при-
нятия правильных управленческих решений по тактике и стратегии бизнеса. Установлено, что стратегия и тактика 
управленческих решений должна основываться на анализе критериев риска – области запаса прочности по прибыли, 
а не на анализе области маржинальной прибыли как это ошибочно рекомендуется в научной и учебной литературе 
по модели CVP-анализа.
Ключевые слова: модель CVP анализа, управленческие решения, критерии риска, прибыль, маржинальная прибыль.

Постановка проблемы. Экономический анализ 
коммерческих предприятий в основном базиру-
ется на модели, изучающей соотношение между 
тремя группами экономических показателей: «за-
траты – объем произведенного товара – прибыль». 
Эта модель в англоязычной экономической лите-
ратуре имеет сокращенное название – модель 
CVP – анализа (Cost-Volume-Profit Analysis).

Использованию модели CVP-анализа для 
организации и планирования бизнеса посвя-
щено большое количество литературы. Если 
в интернете открыть сайт «CVP Analysis», то 
можно найти представленные научные ста-
тьи и презентации, посвященные модели  
CVP-анализа из университетов США, Канады, 
Индии и других стран.

Модель CVP-анализа определяет следующие 
основные объективно обусловленные оценки (пара-
метры) экономики предпринимательской деятель-
ности: критический объем производства (break 
even point) Q = Qc, прибыль (net profit) P(Q) и за-
пас прочности по прибыли (margin of safety) MS(Q).

Аналитические выражения для этих объек-
тивно обусловленных оценок предполагают опре-
деленный вид зависимости функций выручки 
R(Q) и общих затрат CTC(Q) в диапазоне деловой 
активности предприятия с заданным технологи-
ческим процессом, объемом производства и спро-
сом на продукцию.

Учитывая важность модели CVP-анализа для 
практического использования, ее теоретическое 
обоснование является актуальной задачей эко-
номики, в частности, определение области риска 
предпринимательской деятельности.

Анализ последних исследований и публика-
ции. Из большого списка литературы, посвящен-
ного использованию модели CVP-анализа для 
организации и планирования бизнеса отметим 
для конкретности [1; 2].

В цитированной литературе [1; 2] рассмо-
трен простой случай. Функции выручки R(Qrl) 
линейно зависит от реализованного объема 
продукции Qrl:

R Qrl( ) = PQr rl , (1.1)

где Pr – цена реализации единицы продукции.
Функция общих затрат CTC(Qpr) линейно за-

висит от произведенного объема продукции Qpr:

Ñ Ñ ÑÒÑ ÔÑ( (Q ) Q ) S Q Cpr v pr v pr ÔÑ= + = + ,      (1.2)

где SV – себестоимость единицы продукции, 
отнесенная на условно-переменные затраты, 
CFC – фиксированные, условно – постоянные за-
траты, которые не зависят от количества произ-
веденного товара Qpr.

Используя формулы (1.1) и (1.2), экономиче-
ская эффективность предпринимательской дея-
тельности определяется следующими характе-
ристиками [1-4]:

критический объем производства

QC F= −C P SÑ r v/ ( ) ,                (1.3)

прибыль производства

P(Q) (R(Q) – C (Q))ÒÑ= ,             (1.4)

точка окупаемости затрат [3; 4]

QBEP(Q) = CTC(Q)/Pr               (1.5)

запас прочности прибыли (margin of safety)

MS Q QC= −( )/Q                  (1.6)

Формулирование целей статьи. При приня-
тии управленческих решений о стратегии и так-
тики планирования и организации производства 
необходимо учитывать риски, обусловленные 
конкуренцией на рынках реализации продукции.

Цель статьи сформулировать аналитические 
критерии риска определяющие, какие изменения 
допустимы в цене и объемах реализации продук-
ции, чтобы предприятие было прибыльным (не-
убыточным).

Изложение основного материала. Финансо-
вой основой экономики коммерческой деятель-
ности предприятия в модели CVP-анализа яв-
ляется маржинальный доход Mp(Q) – разность 
между выручкой R(Q) и условно-переменными 
затратами CV(Q):

M (Q) = R(Q) – C (Q)P V

Если выполняется неравенство Mp(Q) > 0, то 
зависимости функций выручки R(Q) и общих 
затрат CTC(Q) пересекаются в некоторой точке 
Q = QC (рис. 1).

Точка окупаемости, которая в [3; 4] определя-
лась согласно формуле (1.5), можно определить 
из решения уравнения R(Q (Q)) C (Q)BEP ÒÑ= :

© Болотова Т. Н., 2018
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Q (Q) Q
S
PBEP C

V

r

= + − −( ( )) ( )Q Q Q QC Cθ

где тета-функция θ(x) = 1 при значениях 
x ≥ 0 и θ(x) = 0 при x < 0.

При принятии управленческих решений о 
стратегии и тактики планирования и организа-
ции производства необходимо учитывать риски, 
обусловленные конкуренцией на рынках произ-
водства и реализации продукции. Поэтому про-
изводителю необходимо знать, какие изменения 
допустимы в цене и объемах реализации продук-
ции, чтобы предприятие при реализации про-
дукции было бы прибыльным (неубыточным).

Запас прочности (критерии риска) – область 
запаса прочности по прибыли MS(Q), естествен-
но, определять как отношение прибыли P(Q) 
к выручке R(Q):

ÌS(Q) P(Q)/R(Q)= ,                 (1.7)

Выражение (1.7) позволяет определить как 
допустимые изменения в цене, так и в объемах 
реализации продукции. Используя формулы (1.1, 
1.2, 1.4) запишем выражение (1.7) в трех эквива-
лентных видах, но с разным экономическим со-
держанием:

ÌS(Q) P(Q)/R(Q) (P  – S (Q))/P

S
r AV r

AV

= =
=( ) ( ) /Q C Q QTC

,      (1.8)

ÌS(Q) P(Q)/R(Q) (Q-Q )/Qbep= =           (1.9)

МS(Q) = ((Pr – SV)/Pr)((Q – QC))/Q)     (1.10)

В формуле (1.8) величина SAV(Q) – средняя се-
бестоимость продукции объема производства Q.

Формулы (1.8, 1.9) имеют простой экономиче-
ский смысл: реализация продукции со средней 
ценой меньшей, чем SAV(Q) убыточна и предпри-
ниматель будет иметь прибыль при реализации 
продукции Q > QВЕР.

Формула (1.10) позволяет учитывать риск 
с коррелированным изменением трех величин 
Pr, SV,QC.

Таким образом, в модели CVP анализа анали-
тическими критериями для принятия управлен-
ческий решений о стратегии и тактики бизнеса 
являются (формулы (1.1-1.10)): выручка R(Q), 
общие затраты CTC(Qpr), критический объем про-
изводства Qc, прибыль P(Q), точка окупаемости 
общих затрат QBEP(Q), средняя себестоимость 
продукции SAV(Q) и критерии риска MS(Q))

Внесем, согласно развитой теории, принци-
пиальные изменения в результаты анализа мо-
дели CVP, проведенной в [2], на основе данных 
табл. 1 и рис. 1.

В работе [2], определены: критический объем 
продаж Qc = 400 шт., прибыль P(Q) = $20,000 и зона 
безопасности прибыли MS(Q) = 20%, согласно 
формуле (1.6).

На основе формул, приведенных выше, 
определим среднюю себестоимость продук-
ции SAV(Q) объема 500 шт. (формула (1.8): 
$230,000/500 = $460/шт. и точку окупаемости 
затрат (формула (1.5)) QBEP(Q) = 460 шт. За-
пас прочности по прибыли MS(Q) (формулы 
(1.8-1.10)), равен 8% (рис. 1), т. е. в 2.5 раза мень-
ше величины, определенной в [2].

Прямая 1 – зависимость R(Q), прямая 2 – за-
висимость CТС(Q), прямая 3 – зависимость CV(Q), 
прямая 4 – условно-постоянные затраты CFC, 
МР – область маржинальной прибыли, МS – об-
ласть риска – запаса прочности по прибыли.

 

Рис. 1. Зависимость выручки R(Q) и общих затрат 
CТС(Q) от объема продаж Q.

Из данных приведенных в табл. 1 следует, 
что при реализации продукции 400 шт. выручка 
компенсирует затраты этого объема продаж. На 
рис. 1 точка A. – это точка пересечения прямых 
R(Q) и CТС(Q) определяет критический объем 
продаж Q = 400 шт.

При реализации продукции Q = 460 шт. вы-
ручка компенсирует общие затраты на весь объем 

Таблица 1
Финансово-экономические показатели продажи промышленных товаров

Наименование показателей Список обозначений параметры
Объем реализации Q (шт.) 400 460 500
Цена реализации Pr ($/шт.) 500 500 500
Себестоимость продукции по условно-переменным затратам SV ($/шт.) 300 300 300
Выручка от реализации R(Q) = PrQ ($ тыс.) 200 230 250
Общие затраты на объем реализации Q CTC(Q) = CV(Q) + CFC ($ тыс.) 200 218 230
Критический объем продаж QC = CFC / (pr – SV) (шт.), 400 400 400
Точка окупаемости затрат QBEP(Q) = CTC(Q)/Pr (шт.) 400 436 460
Условно-переменные затраты CV(Q) = SVQ ($ тыс.) 120 138 150
Условно-постоянные затраты CFC ($ тыс.) 80 80 80
Функция прибыль P(Q) = R(Q) – CTC(Q), ($ тыс.) 0 12 20
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продаж Q = 500 шт. На рис. 1 точка = Q = 460 шт. – 
это точка пересечения прямых выручки R(Q) 
и общих затрат CТС(Q) = $230.000 определяет 
точку окупаемости общих затрат объема продаж. 
Q = 500 шт. На рис. 1 – область маржинальной 
прибыли равна МР = 500 – 400 = 100 шт., об-
ласть риска МS = 500 – 460 = 40 шт.

Зона безопасности ÌÐ Q QC( ( )Q) = − , которая 
используется в литературе [1; 2] для оценки об-
ласти риска, с экономической точки зрения яв-
ляется областью маржинальной прибыли MP(Q), 
которая в P /(P  – S )r r v  раз больше величины об-
ласти риска MS(Q) (рис. 1):

(Q – Q )/Q P /(P  – S ))Ñ r r V= ( ( )MS Q  (1.11)

В литературе [1; 2] величина (Q – Q )/QÑ  яв-
ляется базовой для определения области ри-
ска бизнеса. Согласно данным табл. 1 величина 
MP(Q) равна 20%, которая в 2.5 раз больше, чем 
реальный запас прочности прибыли MS(Q) = 8% 

(рис. 1). Ошибка в определении запаса прочно-
сти прибыли (области риска) MS(Q) в модели 
CVP анализа является типичной и растиражи-
рована в многочисленной научной и учебной ли-
тературе [1; 2].

Таким образом, не учет точки окупаемости 
затрат QBEP(Q) и средней себестоимости продук-
ции SAV(Q) в модели CVP анализа приводит к су-
щественным ошибкам в определении величины 
запаса прочности прибыли MS(Q) – зоны риска 
для бизнеса.

Сформулированные критерии (форму-
лы 1.8-1.10) позволяют величину риска, обуслов-
ленного как с изменением одного параметра либо 
цены реализации (формула 1.8), либо объема ре-
ализации продукции (формула 1.9), так и с кор-
релированным изменением трех величин Pr, SV, 
QC (формула 1.10): учет изменения рыночных цен 
на расходные материалы SV, на конечную про-
дукцию Pr и изменение условно- постоянных за-
трат СFC.
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КРИТЕРІЇ РИЗИКІВ У МОДЕЛІ CVP-АНАЛІЗУ

Анотація
Існуюча теорія моделі CVP-аналізу доповнена принципово новими результатами, які раніше в рамках цієї моделі не 
розглядалися і які мають просту геометричну інтерпретацію. На конкретному прикладі продемонстровано практичне 
використання цих результатів як аналітичних критеріїв для прийняття правильних управлінських рішень по тактиці 
і стратегії бізнесу. Встановлено, що стратегія і тактика управлінських рішень має ґрунтуватися на аналізі критеріїв 
ризику – області запасу міцності по прибутку, а не на аналізі області маржинального прибутку як це помилково 
рекомендується в науковій та навчальній літературі за моделлю CVP-аналізу.
Ключові слова: модель CVP аналізу, управлінські рішення, критерії ризику, прибуток, маржинальний прибуток.
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CRITERIA OF RISKS IN THE MODEL OF CVP-ANALYSIS

Summary
The existing theory of the CVP-analysis model is supplemented with fundamentally new results that were not previously 
considered in the framework of this model and which have a simple geometric interpretation. A concrete example 
demonstrates the practical use of these results as analytical criteria for making the right management decisions on 
tactics and business strategies. It is established that the strategy and tactics of management decisions should be based on 
the analysis of the risk criteria – the margin of profit margin, rather than the analysis of the marginal profit margin as it 
is mistakenly recommended in the scientific and educational literature by the CVP analysis model.
Key words: CVP analysis model, management decisions, risk criteria, profit, marginal profit.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

В статті проводиться дослідження ризиків, притаманних ринку цінних паперів і особливо його професійним учасни-
кам. Автором було визначено сутність страхування ризиків учасників фондового ринку, їх перелік. Також було визна-
чено, які страхові продукти можуть мати попит на ринку цінних паперів. Крім того, були проаналізовані можливості 
страхування вказаних ризиків в Україні та його специфіка. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
кожна сфера бізнесу щодня зіштовхується із 
можливістю виникнення збитків різної природи. 
Формування інфраструктури фондового ринку, 
розвиток технологій, розширення галузей – всі 
ці фактори, безсумнівно, позитивно впливають 
на розвиток ринку цінних паперів, але, крім но-
вих переваг, вони неминуче породжують і нові 
проблеми. Перед учасниками фондового ринку, 
великими емітентами та рядовими інвесторами 
виникають нові небезпеки, захиститися від яких 
можливо лише застосовуючи всі наявні на даний 
момент кошти. Особливе місце у системі ризик-
менеджменту учасників фондового ринку займає 
страхування власних ризиків, що і обумовлює 
актуальність дослідження механізму даного виду 
страхування та його перспектив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Страхування ризиків учасників фондового рин-
ку відноситься до специфічного виду страху-
вання, саме тому більшість досліджень у даній 
сфері зроблені науковцями-практиками: Каж-
бєровою В, Бабуровим Д., Гришаєвою С., Жил-
кіною М., Кондрашихіним А., Свінуховим К., 
Домбровським А. та іншими. Сутність фінансо-
вих ризиків фондового ринку та особливості їх 
страхування вивчають Карякін М., Чугунов Д. 
та Свінухов К. Можливості страхування ризиків 
ринку цінних паперів та його механізм вивчає 
Тараканов С. та Корнєєв М.

Постановка завдання. Відзначаючи вагомість 
результатів досліджень зазначених авторів, по-
дальшого вивчення потребують питання визна-
чення переліку ризиків, що несуть учасники 
фондового ринку та можливостей їх страхуван-
ня. Метою статті є дослідження сутності страху-
вання ризиків учасників фондового ринку, мож-
ливостей та специфіки їх страхування в Україні.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) 
являє собою такий розділ фінансового ринку, 
на якому за незначний час створюються необ-
хідні умови та відбуваються швидка мобіліза-
ція, ефективний перерозподіл і раціональне 
розміщення фінансових ресурсів у сoціальнo-
екoнoмічнoму просторі держави з урахуванням 
інтересів та потреб суспільства шляхом здій-
снення емісій цінних паперів різними емітен-
тами [1]. Фондовий ринок України відноситься 
до категорії ринків, що розвиваються, для яких 

характерною є висока дохідність та більш ви-
сокий ступінь ризику у порівнянні з країна-
ми з більш розвиненою економікою. Зростаюча 
кількість фінансових інструментів, що пропо-
нуються на фондовому ринку, значна кількість 
факторів, що впливають на їх вартість, при-
зводять до того, що індивідуальний інвестор у 
більшості випадків не має можливості оцінити 
всю сукупність ризиків, що пов’язані з інвесту-
ванням в конкретні фінансові інструменти.

Вся діяльність на ринку цінних паперів 
пов’язана з тим чи іншим видом ризику. Будь-
які рішення, операції на даному ринку означа-
ють, що його учасник (інвестор, емітент, посеред-
ник та інші) приймає на себе ту чи іншу кількість 
ризиків. У зв’язку з цим актуалізується задача 
управління ризиками: визначити, здійснити 
оцінку та прогнозування величини конкретних 
ризиків з метою їх мінімізації. Одним із інстру-
ментів мінімізації ризику на фондовому ринку 
може бути його страхування. 

У випадку використання страхування ризи-
ків ринку цінних паперів страховій компанії від-
водиться роль управління ризиком не лише у 
вузькому значенні (страхування ризиків окремо-
го учасника фондового ринку), а й у широкому 
(не лише власне страхування, а й оцінка ризику). 
Вплив страхових компаній на фондовий ринок 
через оцінку ризику, полягає в тому, що відмова 
від страхування об’єктів із підвищеною ризико-
ваністю стимулює їх власників до усунення ри-
зику та проведення заходів щодо його зниження. 

Важливою умовою привабливості цінних па-
перів є наявність у їх емітента договору стра-
хування із надійним страховиком. Навіть тіль-
ки згадування про те, що ризик якого-небудь 
маловідомого емітента застрахований надійною 
страховою компанією дає гарантію того, що і ін-
вестиції є надійними (оскільки поважаючий себе 
страховик, перед тим як видати поліс, здійснить 
детальний аналіз проекту, що не може здійснити 
звичайний інвестор).

Використання страхування сприяє безкризо-
вому розвитку економіки, і, як наслідок, благо-
творно для ринку цінних паперів. Страхування 
як фінансовий механізм забезпечення безперерв-
ності, безперебійності та збалансованості ринко-
вої економіки сприяє оптимізації макроекономіч-
них пропорцій суспільного виробництва та має 
позитивні наслідки для фінансів країни взагалі.
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Страховий та фондовий ринки у сучасних 
умовах – дві тісно пов’язані між собою системи. 
Масштаби діяльності середнього західного стра-
ховика на ринку цінних паперів дуже часто спів-
ставні із обсягом його операцій з клієнтами по 
прямому страхуванню та перевищують розміри 
перестрахових операцій. 

Страховий і фондовий ринки – це безпосеред-
ні конкуренти за обмежені кошти інвесторів, в 
тому числі і за вільні кошти інституційних ін-
весторів. Але в той же час «конкуренти» не пе-
решкоджають розвитку один одного, а навпаки 
здійснюють на нього сприятливий вплив. Така 
спільність характерна для всіх фінансових рин-
ків як особливих механізмів вартісного розподі-
лу та перерозподілу грошових потоків. Ресурси, 
що акумулюються через страховий або будь-
який інший фінансовий ринок, у кінцевому під-
сумку рухається у одному напрямку, а саме у 
сферу матеріального виробництва, оскільки саме 
там виробляється сукупний суспільний продукт, 
створюється нова вартість, а всі фінансові ринки 
лише обслуговують її та перерозподіляють.

Розглянемо більш детально власне страхуван-
ня ризиків ринку цінних паперів. Страхування 
ризиків на фондовому ринку – це відносно но-
вий інструмент управління ризиками на ринку 
цінних паперів. Привабливість даного напрямку 
страхування є дуже перспективною, особливо у 
світлі розвитку ринку цінних паперів та збіль-
шення його інвестиційної привабливості. Але 
розвиток даного ринку в Україні відбувається із 
врахуванням специфіки роботи фондового рин-
ку в країні. Але, далеко не всі страхові компа-
нії готові страхувати фінансові ризики не лише 
на ринку цінних паперів, але й в інших галузях, 
оскільки таке страхування пов’язано із значним 
обсягом відповідальності та непередбачуваністю 
такого виду ризиків. 

Ризики притаманні фондовому ринку значно 
відрізняються від традиційних. В даному випад-
ку необхідно говорити про специфічний перелік 
ризиків, що притаманні даній сфері фінансових 
послуг [2]. До ризиків фондового ринку можна 
віднести наступні (табл. 1).

Так виглядає загальна класифікація ризи-
ків фондового ринку без врахування специфіки 

діяльності його учасників. Розглянемо понят-
тя «учасника ринку цінних паперів». Учасники 
ринку цінних паперів (суб’єкти ринку) – це фі-
зичні або юридичні особи, що здійснюють купів-
лю, продаж цінних паперів або обслуговування 
їх обігу та розрахунків за ними, вступаючи між 
собою у певні економічні відносини, пов’язані із 
обігом цінних паперів [3].

Всіх учасників ринку цінних паперів умов-
но поділяють на професійних та непрофесій-
них. Професійні учасники фондового ринку – це 
юридичні особи, що здійснюють наступні види 
діяльності: брокерську діяльність; дилерську ді-
яльність; діяльність з управління цінними па-
перами; розрахунково-клірингову діяльність; 
депозитарну діяльність; діяльність по веденню 
реєстру власників цінних паперів; діяльність 
з організації торгівлі цінними паперами. Не-
професійними учасниками фондового ринку є 
фізичні та юридичні особи, що здійснюють ку-
півлю-продаж цінних паперів на ринку та їх по-
хідних (звичайні інвестори). 

Практика показує, що до обставин, які нале-
жать до факторів ризику інвестора [4] на ринку 
цінних паперів України, відносять: 

– зміну вимог до обліку прав власності на цін-
ний папір;

– зміну вимог щодо обслуговування цінного 
паперу;

– втрату реєстру або інформації про інвесто-
ра як власника цінного паперу;

– штучні обмеження в користуванні правами 
щодо цінного паперу;

– збільшення вартості послуг професійних 
учасників ринку цінних паперів;

– несумлінність інших сторін угоди;
– визнання угоди про придбання інвестором 

цінного паперу сумлінною чи недійсною;
– банкрутство емітента;
– зміни вартості цінних паперів (у випадку 

страхування прибутку, що планується отримати).
Найбільш затребуваним страховим продуктом 

на фондовому ринку є страхування відповідаль-
ності. Даний вид страхування найбільш опти-
мальний як для мінімізації операційних ризиків, 
так і для подальшого розвитку системи гарантій 
виконання угод. Операційні ризики відносяться 

Таблиця 1
Ризики ринку цінних паперів

Вид ризику Значення
Систематичний (ринковий) Ризик зміни ціни цінного паперу при зміні поведінки ринку в цілому
Інфляційний Ризик знецінення доходів з точки зору реальної купівельної спроможності

Ризик законодавчих змін Ризик відмови уряду виконувати раніше прийняті на себе зобов’язання по ви-
значеним цінним паперам чи затримка у виконанні цих зобов’язань 

Процентний Ризик втрат, що виникають у зв’язку зі зміною відсоткових ставок на ринку 
цінних паперів

Ризик воєнних конфліктів Ризик порушення функціонування фондових ринків внаслідок початку воєнних 
дій

Несистематичний Ризик несприятливої зміни ціни цінного паперу при незмінній поведінці ринку
Кредитний Ймовірність повного чи часткового невиконання контрагентом своїх зобов’язань
Ризик країни Ризик вкладання в цінні папери країн, що мають нестійке фондове становище

Селективний Ризик неправильного вибору цінних паперів для інвестування в порівнянні з 
іншими видами цінних паперів при формуванні паперу

Операційний Ризик, пов'язаний із недоліками чи несправністю систем, а також неакуратністю 
працівників фінансових організацій у проведенні операцій
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до легко прогнозованих та нівелюються значно 
легше, ніж системні, ринкові, і особливо ризики 
країни, зменшити які може лише тривала робота 
по створенню більш стабільного іміджу України. 

Крім перерахованих ризиків, у певній мірі 
можливо управляти ризиками, що пов’язані із 
отриманням прибутку – ризики зміни вартос-
ті цінних паперів. Однак ризики такого роду є 
спекулятивними і в наш час страхуються дуже 
рідко. Справа в тому, що страхування – це ін-
струмент, що може здійснити вплив на прибуток. 
В даному випадку учасник ринку робить ставку 
не на спекулятивний прибуток, а на стабільність 
своїх ринкових позицій. У теоретичному варіанті 
програми страхування можуть включати в себе 
страховий захист не лише від падіння, але й від 
зростання цін на цінні папери. Сегмент ринку, де 
такий вид страхування був би затребуваним є 
терміновий ринок цінних паперів. 

Необхідно визначити, що входить до понят-
тя професійних ризиків фінансових інститутів 
(учасників фінансового ринку і ринку цінних па-
перів). Відповідно до світового досвіду це:

– можливі втрати і пошкодження майна ком-
панії, організації або банку, як нерухомого, так і 
при транспортуванні;

– ймовірні втрати від помилкових ненавмис-
них і протиправних дій співробітників (включаю-
чи шахрайство в електронних та інформаційних 
системах);

– втрати від протиправних дій третіх осіб 
(включаючи шахрайство в електронних та ін-
формаційних системах);

– збитки, пов'язані з проведенням операцій за 
підробленими документами і цінними паперами;

– ймовірна фінансова відповідальність перед 
третіми особами за шкоду, завдану професійною 
діяльністю фінансового інституту.

Велика частина перерахованих вище ризиків 
відноситься до поняття операційних ризиків. Од-
нак, на відміну від кредитних і ринкових ризиків, 
щодо яких, як правило, у професійних учасників 
є чітке уявлення і система ризик-менеджменту, 
ставлення до операційних ризиків неоднозначне. 

Розглянемо можливості та механізм стра-
хування ризиків саме професійних учасників, 
оскільки страхування їх ризиків складає абсо-
лютну більшість договорів страхування на фон-
довому ринку. 

Страхові продукти, що мають попит на фон-
довому ринку, умовно можна розділити на де-
кілька груп:

– обов’язкове страхування (наприклад, стра-
хування відповідальності спеціального депозита-
рію і компаній, що здійснюють управління пен-
сійними накопиченнями громадян у Російській 
Федерації (в Україні відсутнє);

– страхування як основа для допуску до ді-
яльності або як додаткова перевага під час ви-
значення рейтингу надійності;

– добровільне.
Нажаль, в нашій країні страхування ризиків 

не популярне, якщо воно не є обов’язковим або 
не пов’язано із визначенням рейтингу надійності. 
До основних причин нерозвиненості ринку стра-

хування фінансових ризиків на фондовому ринку 
України можна віднести:

– майже повна відсутність прикладів страхо-
вих випадків в країні;

– операції учасників ринку цінних паперів не 
завжди прозорі;

– відсутність бажання ринку розкривати ін-
формацію про себе та своїх клієнтів, що є необ-
хідною умовою страхування.

На сьогоднішній день, найбільш вдалим рі-
шенням щодо нівелювання операційних ризиків 
професійних учасників ринку цінних паперів є 
поліс комплексного страхування і його додаткові 
покриття. Такий поліс комплексного страхування 
гарантує адекватний захист від усіх перерахова-
них ризиків. 

Захист за комплексним договором забезпе-
чується поєднанням двох видів страхового по-
криття – комплексного страхування фінансового 
інституту (в міжнародній термінології – Bankers 
Blanket Bond, BBB) і страхування професійної 
відповідальності (Financial Institution Professional 
Indemnity, FIPI).

В даний час поліс ВВВ і, як доповнення до 
останнього, поліс FIPI ще не можна назвати ши-
роко поширеними в нашій країні. Але вони вже 
успішно використовуються найбільшими вітчиз-
няними банками і учасниками ринку цінних па-
перів (біржі, депозитарії, реєстратори, керуючі 
компанії). Крім того, дедалі очевидніше, що таке 
страхування не тільки надає повноцінний захист 
самим фінансистам, а й більшою мірою поклика-
не підвищити надійність фінансових інститутів в 
очах їхніх клієнтів [5].

Значний вплив на розвиток ринку страху-
вання фінансових ризиків на фондовому ринку 
має стан ринку перестрахування, оскільки тако-
го роду ризики мають велику фінансову ємність, 
тому потребують обов’язкового перестрахового 
захисту. Український страховий ринок не має 
змоги розміщення значних перестрахових ризи-
ків, тому значна їх частина лягає на західних 
перестраховиків, іноді із залученням сюрвейерів. 
Крім того, засновниками фінансових інститутів 
досить часто є західні інвестори, що більше дові-
ряють західним страховикам. 

Висновки з проведеного дослідження. Та-
ким чином, перспективи розвитку страхуван-
ня на фондовому ринку очевидні. Тем не менш 
страхування на даному ринку в наш час не є 
затребуваним, причиною чого є відсутність 
серйозної мотивації та недостатній обсяг ринку 
цінних паперів.

Але поступово кількість запитів на страху-
вання зростає, зростають і страхові суми по вже 
укладеним договорам. Сектор страхових послуг 
на фондовому ринку повинен набрати деяку 
критичну масу, що із плином часу трансфор-
мується у страхові виплати. Буде напрацьована 
певна практика і необхідність такого страхуван-
ня стане очевидною. Стимулом до розвитку да-
ного виду страхування у світі є впровадження 
обов’язкового страхування або страхування, що 
обумовлено допуском до діяльності або зростан-
ням рейтингу надійності. 
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Аннотация
В статье проводится исследование рисков, присущих рынку ценных бумаг и особенно его профессиональным участни-
кам. Автором были определены сущность страхования рисков участников фондового рынка, их перечень. Также было 
определено, какие страховые продукты могут иметь спрос на рынке ценных бумаг. Кроме того, были проанализирова-
ны возможности страхования указанных рисков в Украине и его специфика.
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Summary
The article is devoted to studying the possibility of insurance securities market risks and its specificity in Ukraine. 
The author defines the essence of insurance stock market risks and their list. The article analyzed insurance products that 
may be demand for the securities market. 
Key words: risk, stock market, professional participants of the securities market, insurance, insurance product.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ20

2 (20), квітень 2018 © Булаєвська В. П., 2018

УДК 330.35

Булаєвська Віталія Петрівна
студентка

Університету державної фіскальної служби України

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто необхідність управління економічним потенціалом промислового підприємства в умовах мінливого 
зовнішнього середовища. Формування механізму управління економічним потенціалом є однією з умов стабільного 
функціонування діяльності підприємства. Виокремлено основні сучасні підходи до управління економічним потенціалом 
підприємства. Визначено основні види та функції управління економічним потенціалом підприємства. А, також, роз-
глянуто основні етапи механізму управління економічним потенціалом підприємства. 
Ключові слова: економічний потенціал, механізм управління, промислове підприємство, управління економічним 
потенціалом підприємства, функції управління.

Постановка проблеми. Стабільне функціо-
нування діяльності промислового підприємства 
можливе лише за рахунок ефективного меха-
нізму управління його економічним потенціалом. 
В умовах нестабільності економічного серед-
овища України питання формування механізму 
управління набуває особливої актуальності. До 
того ж, в умовах мінливого зовнішнього серед-
овища традиційні методи управління економіч-
ним потенціалом підприємства не забезпечують 
приймати правильні та ефективні стратегічні 
рішення, тому виникає необхідність у застосу-
ванні нових інноваційних підходів до управлін-
ня потенціалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання дослідження управління економічним по-
тенціалом промислового підприємства та фор-
мування його механізму розглядається у працях 
вітчизняних вчених, таких як О.Ф. Балацький, 
Є.В. Лапін, Н.С. Краснокутська, О.С. Федонін, 
І.М. Рєпіна, О.І. Маслак, О.О. Безручко, І.П. Отен-
ко, К.С. Думанська, Г.Є. Ямненко та ін.

Метою статті є формування механізму управ-
ління економічним потенціалом промислового 
підприємства в умовах мінливого зовнішнього 
середовища, який би забезпечив оптимальний 
рівень використання наявних та потенційних ре-
сурсів та можливостей на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Перш за все, під 
управлінням слід розуміти процес цілеспрямова-
ного впливу на конкретну систему з метою забез-
печення її стабільного стану відповідно до цілей 
підприємства з урахуванням притаманних йому 
об’єктивних властивостей та закономірностей.

За умов формування якісних організаційно-
управлінських рішень підприємство є прибут-
ковим та здійснює ефективну господарську ді-
яльність, а також досягає високу конкурентну 
позицію на ринку. Це безпосередньо залежить 
від рівня економічного потенціалу підприємства. 
В свою чергу, рівень економічного потенціалу 
промислових підприємств України не забезпечує 
його адаптивність до змін зовнішнього та вну-
трішнього середовища. 

Управління економічним потенціалом про-
мислового підприємства передбачає плануван-
ня, розроблення та реалізацію організаційних 
рішень, спрямованих на забезпечення раціо-
нальності процесів формування, накопичення та 

використання ресурсів і можливостей суб’єкта 
господарювання [4, с. 202].

Також, під управлінням економічним потен-
ціалом розуміють процес прийняття і здійснення 
управлінських рішень, які націлені на раціональ-
не використання, оптимізацію та нарощування 
економічного потенціалу підприємства з метою 
досягнення вище поставлених цілей і забезпе-
чення стійкого функціонування і розвитку під-
приємства [2, с. 33].

Однією з основних умов управління еконо-
мічним потенціалом є необхідність ефективного 
функціонування підприємства. Ефективно пра-
цююче підприємство – це підприємство, що має 
економічний потенціал (стійкість до оновлення) в 
поточному періоді та спроможне отримувати не-
обхідний результат, що дозволяє його освоювати 
за певний термін закономірну кількість виробів, 
що будуть прийняті ринком та забезпечать ви-
живання та розвиток підприємства (здатність до 
оновлення) [6, с. 193].

Ефективне функціонування підприємства ба-
зується на системному підході, який передбачає 
формування механізму його стійкого розвитку. 
Механізм управління процесами розвитку під-
приємства завдяки комплексному управлінню 
всіма елементами його діяльності дозволить до-
сягти максимального рівня ефективності підпри-
ємства. Основними елементами якого є: принци-
пи, управлінські функції, методи, інструментарій, 
інформаційне забезпечення [7, с. 233].

Слід виокремити такі основні завдання управ-
ління економічним потенціалом промислового 
підприємства є:

– ціленаправленість – визначення необхідно-
го стану або поведінки системи;

– стабілізація – утримання системи в існуючому 
стані в умовах негативних зовнішніх флуктуацій;

– виконання програми розвитку – забезпечен-
ня переходу системи в необхідний стан в умовах, 
коли значення керованих величин змінюються за 
відомими детермінованими законами;

– оптимізація – утримання або переведення 
системи в стан з екстремальними значеннями 
характеристик при заданих умовах і обмежен-
нях [4, с. 202].

Управління потенціалом повинне охоплюва-
ти процеси його формування, використання і 
розвитку.
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Таблиця 1 
Основні сучасні підходи до управління економічним потенціалом підприємства 

Підхід Сутність

Системний Акцентує увагу на закономірностях розвитку та взаємозв’язках структурних елементів систе-
ми, що створюють можливість для їх більш ефективного використання

Функціо-
нальний

Зосереджений на вивченні та визначенні функцій, які потрібно реалізувати для забезпечення 
максимальної ефективності управління економічним потенціалом

Інтеграцій-
ний

Передбачає детальне дослідження взаємозв’язків та взаємодії окремих структурних елементів 
потенціалу підприємства

Ситуацій-
ний

Орієнтований на забезпечення максимальної гнучкості та адаптаційної спроможності потенціа-
лу до умов макросередовища

Структур-
ний

Базується на структуризації економічного потенціалу і визначенні пріоритетів розвитку серед 
його елементів, забезпеченні раціональності співвідношення і розподілу ресурсів між ними

Цільовий Базується на визначенні ефективності системи управління як здатності досягти визначених 
цілей за допомогою раціонального управління кожною складовою економічного потенціалу

Процесний Передбачає формування мережі взаємозв’язаних процесів управління, яка, у свою чергу, та-
кож є процесом

Фракталь-
ний

Дозволяє враховувати процеси самоорганізації і розвитку потенціалу підприємства, як еко-
номічної системи, при цьому фрактальність досліджується із двох взаємозв’язаних позицій: 
фрактальність процесів і фрактальність систем

Джерело: складено на основі [1]

Формування економічного потенціалу промис-
лового підприємства – це процес ідентифікації 
і створення можливостей, його структуризація і 
побудова визначених організаційних форм для 
стабільного розвитку й ефективного відтворення. 
На формування економічного потенціалу підпри-
ємства впливають такі фактори: сфера діяль-
ності підприємства, його розміри, номенклатура, 
особливості виготовленої продукції, регіо- і місце 
розташування підприємства,цілі і стратегія роз-
витку та ін. [2, с. 33].

Використання економічного потенціалу під-
приємства – це процес реалізації реальних мож-
ливостей підприємства. Будь-яке працююче під-
приємство в тій чи іншій мірі використовує свій 
економічний потенціал. Однією з основних за-
вдань управління економічним потенціалом під-
приємства є підвищення рівня його використан-
ня до оптимального значення, яке визначається 
виходячи з обраних цілей і стратегій розвитку 
підприємства.

Розвиток потенціалу – це «нарощування» по-
тенціалу за рахунок резервів, покращання фі-
нансових та техніко-економічних показників 
[4, с. 202].

На даний час існує досить широкий спектр 
методів та інструментів управління економічним 
потенціалом підприємства. Усі вони можуть бути 
згруповані в декілька підходів: системний, функ-
ціональний, інтеграційний, ситуаційний, струк-
турний, цільовий, процесний, фрактальний (су-
часний, відносно новий підхід) (табл. 1) [1, с. 97].

На сьогоднішній день управління такою 
складною економічною системою, як економічний 
потенціал, повинне здійснюватися за допомогою 
нового сучасного методу управління – фракталь-
ного підходу, який здатний враховувати процеси 
самоорганізації та розвитку економічних систем 
як зі сторони економічних зв’язків так і їх інте-
грованості з зовнішнім середовищем.

Фрактальний підхід базується на самопо-
дібності досліджуваних систем і процесів. Тео-
ретико-методологічну основу цього тлумачення 
утворюють визначення системи як категорії, 
властивості та комплекс системних закономір-

ностей: емерджентність, цілісність, ієрархічність, 
закон необхідної різноманітності, циклічність 
розвитку, самоорганізація, потенційна ефектив-
ність [1, с. 98].

При цьому доцільно використовувати функці-
ональний підхід, що дозволить визначити сукуп-
ність основних функцій механізму управління еко-
номічним потенціалом промислового підприємства.

Головною ознакою для класифікації функцій 
управління є вид управлінської діяльності, що 
дає можливість відрізнити одну роботу від ін-
шої в процесі поділу управлінської праці; спря-
мованість видів діяльності на керований об’єкт 
або фактор зовнішнього середовища. Тому для 
формування ефективного механізму управління 
економічним потенціалом необхідним є виділення 
ключових функцій, відповідних видам управлін-
ня потенціалом.

Система управління економічним потенціа-
лом повинна відповідати основним принципам 
управління:

– інтенціональності функціонування – під-
приємству властива розвинена сфера цілей, на-
мірів і планів; 

– відтворювальної збалансованості – пого-
дженості процесів виробництва продукції, її реа-
лізації, відтворення ресурсів і умов діяльності; 

– внутрішній консолідації й координації – усі 
функціональні підрозділи підприємства повинні 
перебувати під єдиним управлінням і бути ско-
ординованими; 

– ринкової мотивації – підприємство повинно 
бути мотивованим до активної поведінки на рин-
ку, розширенню ринкової присутності й посилен-
ню своєї позиції; 

– соціальної відповідальності як основи систе-
ми мотивації й стимулювання персоналу підпри-
ємства, що дозволяє уникати прийняття рішень, 
які порушують права працівників, споживачів, 
акціонерів.

Ефективне функціонування підприємства 
можливе лише за узгодження всіх його найваж-
ливіших компонентів, що відповідають потенціа-
лу суб’єкта господарювання та його зовнішньо-
му середовищу. Для підтримання рівноважного 
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 Планування
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підприємства і встановлення взаємозв’язків 
між ними для забезпечення злагодженої та 

максимально ефективної роботи

Мотивація
Стимулювання працівників підприємства для 

забезпечення їхньої якісної роботи на шляху до 
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 Рис. 2. Функції управління економічним потенціалом підприємства
Джерело: складено на основі [1]

стану базових елементів організації та успішної 
розвитку підприємства необхідно впроваджувати 
та реалізувати адаптивні механізми управління, 
що передбачають реалізацію конкретного типу 
стратегічних змін, необхідних організації. 

Процес управління економічним потенціалом 
підприємства може носити як поточний, так і 
стратегічний характер (рис. 1).

 Управління 
потенціалом 
підприємства

Поточне Стратегічне

Мета – отримання 
короткострокового 

прибутку

Процеси використання 
потенціалу

Результати –
ефективне 

функціонування 
підприємства

Мета – створення 
потенціалу прибутку

Процеси формування 
й розвитку потенціалу

Результати –
інноваційний розвиток 

підприємства

Рис. 1. Види управління  
економічним потенціалом підприємства

Джерело: складено на основі [5]

Оцінка стратегічного та поточного потенціалу 
підприємства передбачає дослідження факторів 
розвитку, їх накопичення, здійснення діагности-
ки стану та використання потенційних можли-
востей підприємства як бази майбутніх резуль-
тативних змін [7, с. 236].

«Оцінювання потенціалу внутрішніх можли-
востей підприємства дозволить здійснити повний 
цикл оцінки потенціалу можливостей корпора-
тивної стратегії. Величина перспективного по-
тенціалу внутрішніх можливостей характеризує 
величину тих можливостей, які існують, але на 
даний час не використовуються з якихось при-
чин і якими компанія має можливість скориста-
тися в процесі розробки стратегії в разі необхід-
ності» [3, с. 107]. 

До функцій управління потенціалом поточно-
го рівня відносять: використання наявного потен-
ціал; аналіз і оцінка поточного потенціалу під-
приємства і його складових з метою контролю й 
регулювання процесів функціонування й розви-
тку підприємства: виявлення оцінювання й вико-
ристання факторів, що впливають на потенціал 
підприємства; створення умов для формування 
потенціалу розвитку [5, с. 243].

Функціями стратегічного управління еконо-
мічного потенціалу підприємства виступають: 
формування стратегічного потенціалу; пошук но-
вих можливостей і вибір з них найбільш перспек-
тивних; обґрунтування вибору й напрямку роз-
витку підприємства; оцінка ступеня достатності 
й надійності стратегічного потенціалу; розробка 
й реалізація стратегій розвитку підприємства.

Відповідно до Великого економічного словни-
ка, «функція управління – це процес управлін-
ня, що складається із чотирьох взаємозалежних 
функцій: планування, організації, мотивації й 
контролю», що відображено на рис. 2. 

Планування відіграє надзвичайно важливу 
роль, адже саме розроблення плану передбачає 
вибір найбільш оптимального напрямку розвитку 
підприємства, визначення складу й послідовності 
робіт, обґрунтування доцільності вкладення ко-
штів у формування потенціалу й реалізація шля-
хів його розвитку [5, с. 244].

Організація забезпечує ефективне функці-
онування підприємства, розробку й реалізацію 
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стратегії розвитку, формування структури стра-
тегічного потенціалу й умов його реалізації.

Мотивація полягає у сприянні процесів само-
розвитку працівників підприємства й максималь-
ній віддачі творчого й інноваційного потенціалу 
персоналу, а також стимулювання працівників.

Контроль передбачає перевірку ефективнос-
ті реалізації цілей, достовірності отриманих ре-
зультатів [4, с. 203].

У механізмі управління економічним потен-
ціалом промислового підприємства особливу 
роль виконує моніторинг. Вся можлива інфор-
мація піддається ретельній комплексній оцінці 
на цінність, актуальність та доцільність. Саме, 
за допомогою засобів моніторингу можна ви-
значити, які зміни відбулися у потенціалі під-
приємства й зовнішньому середовищі, а також 
передбачити, які спостерігатимуться тенден-
ції змін у структурі економічного потенціалу 
підприємства. 

Система управління економічним потенціалом 
має задовольняти ряд вимог:

– забезпечувати ефективність використання 
застосованих ресурсів та відповідність керуючих 
імпульсів досягненню поставленої мети;

– визначати міру відхилення потенціалу роз-
витку даного підприємства від еталонного зна-
чення та комплекс заходів в розвитку існуючого 
потенціалу або набуття нового;

– регулювати внутрішні матеріальні, фінан-
сові та інформаційні потоки з метою досягнення 
необхідного рівня потенціалу [6, с. 193].

Управління економічним потенціалом про-
мислового підприємства здійснюється через 
управління його функціональними складовими. 
Механізм управління реалізується через вио-
кремлення основних складових економічного по-
тенціалу, їх комплексну оцінку і аналіз.

Управління економічним потенціалом підпри-
ємства виступає чинником раціонального спожи-
вання ресурсів та ефективного функціонування 
виробничої системи та володіє при цьому на-
ступними ознаками:

– наявність економічного потенціалу підпри-
ємства, причинний зв’язок між його складовими, 
наявність керуючої і керованої підсистем;

– динамічний характер економічного потенці-
алу підприємства;

– здатність системи економічного потенціалу 
промислового підприємства змінюватися від ма-
лих впливів;

– збереження, передача і перетворення ін-
формації;

– антиентропійність управління [1, с. 97].
Формування та реалізація ефективного меха-

нізму управління економічним потенціалом по-
требує, в першу чергу, детального вивчення та 
аналізу об’єкту управління: його внутрішньої 
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структури, зв’язків між складовими елементами 
та зовнішнім середовищем.

Під економічним потенціалом підприємства 
слід розуміти складну, поліструктурну, дина-
мічну систему взаємопов’язаних елементів, що 
використовуються для досягнення тактичних і 
стратегічних цілей розвитку підприємства. 

Важливим завданням вдосконалення механіз-
му управління потенціалом підприємства є вибір 
структури управління, яка б найкращим чином 
відповідала цілям та задачам підприємства, ви-
користовувала вплив зовнішніх та внутрішніх 
чинників з позитивним ефектом та максимізува-
ла синергетичний ефект взаємодії складових по-
тенціалу підприємства [1, с. 100].

Механізм управління економічним потенціа-
лом підприємства включає чотири основні етапи 
(рис. 3):

1. Оцінка – передбачає визначення рівня ви-
користання потенціалу підприємства, розміру 
нереалізованого потенціалу та стадії життєвого 
циклу господарюючого суб’єкта. Ці параметри 
дають змогу детального дослідження стану фір-
ми, ефективності використання її ресурсів та 
можливостей в умовах нелінійної динаміки рин-
кової кон’юнктури, виокремлення критичних мо-
ментів у розвитку підприємства;

2. Визначення цілей підприємства – форму-
вання системи стратегічних та тактичних цілей 
господарюючого суб’єкта з врахуванням фактич-
ного етапу розвитку, можливості та доцільності 
оперативної мобілізації нереалізованого потенці-
алу та потенціалу розвитку.

3. Розробка програм розвитку потенціалу – фор-
мування чітких та послідовних завдань щодо фор-
мування та використання потенціалу підприємства, 
направлених на досягнення визначених цілей.

4. Контроль за виконанням розроблених про-
грам розвитку – заключний етап управління 
економічним потенціалом підприємства, який пе-
редбачає постійне спостереження за виконанням 
обраної програми розвитку [1, с. 105].

На думку науковців, слід виділити ще одну 
функцію управління економічним потенціалом – 
моніторинг, який передбачає постійний контроль, 
відстеження діяльності об’єкта та збір інформа-
ції про його стан у певних умовах зовнішнього 
середовища, прогнозування на підставі отрима-
них даних динаміки і основних тенденцій (рис. 3).

В аспекті взаємодії потенціалу підприємства 
з потенціалом зовнішнього середовища функ-
ція системи управління являє собою комплек-
сне дослідження впливу факторів зовнішнього 
середовища на потенціал підприємства й від-
повідає маркетинговій функції підприємства. 
Реалізація даної функції припускає здатність 
системи управління сприйняти й проаналізу-
вати закономірності взаємодії між потенціа-
лом ринку (потреби ринку, споживчий попит, 
діяльність конкурентів і якість їхньої продук-
ції) і потенціалом підприємства. Це можливо на 
основі комплексного моделювання ситуації, що 
склалася на ринку, і її впливу на діяльність 
підприємства [5, с. 245].

Висновки. Отже, механізм управління еконо-
мічним потенціалом промислового підприємства 
призначений для діагностики стану наявних та 
потенційних можливостей підприємства, а також 
для комплексної оцінки потенційних можливос-
тей для реалізації програми розвитку. 

Застосування наведеного вище механізму 
управління економічним потенціалом на реально 
існуючому вітчизняному промисловому підпри-
ємстві дозволить оптимізувати структуру і склад 
економічного потенціалу. А також, ефективне 
управління економічним потенціалом промисло-
вого підприємства є однією з умов стабільного 
функціонування підприємства в ринкових умо-
вах господарювання. 

Запропонований механізм управління потен-
ціалом підприємства є обґрунтованим інструмен-
том визначення стратегії розвитку підприємства, 
який базується на оцінюванні наявності потенці-
алу підприємства поставленим цілям розвитку.
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Постановка проблеми. Процес просуван-
ня туристичних послуг до кінцевого споживача 
складний, часто не передбачає безпосереднього 
зв’язку між ними. У процесі просування турис-
тичні послуги комплектуються в туристичний 
продукт (через туроператора) і через систему 
дистриб’юції (через турагентства) доводяться до 
споживача (туриста). Ефективна взаємодія між 
трьома вищезазначеними суб’єктами туристич-
ного ринку неможлива без урегулювання ряду 
юридичних та економічних нюансів, що відбува-
ється на основі укладання ряду договорів. Саме 
тому актуальним є з’ясування суті договірних 
взаємовідносин, що виникають між учасниками 
туристичної діяльності. 

Незважаючи на те, що подальший розвиток 
туризму було згальмовано через кризу, робота 
туристичних підприємств, як основних суб’єктів 
ринку, в умовах кризи дала для працівників цієї 
сфери значний корисний досвід, висвітила пози-
тивні та негативні сторони їх діяльності й ви-
значила розуміння того, що туристична галузь 
цілком може претендувати на чільні позиції в 
економіці держави [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання взаємовідносин учасників туристичного 
ринку досліджувало багато вчених. Зокрема, Ко-
валь П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. роз-
глядали особливості різних видів угод, які мають 
місце в туристичній діяльності, а у дослідженнях 
Сокол Т.Г. зосереджено увагу на законодавчих 
передумовах туристичної діяльності. Проте поза 
увагою вчених залишаються особливості дого-
вірних відносин, які виникають між ключовими 
учасниками туристичного ринку – туроперато-
ром, турагентом і туристом.

Постановка завдання. Мета статті полягає у ви-
значенні сутності взаємодії туроператора з тура-
гентом та проблем, що пов’язані з цією взаємодією.

Виклад основного матеріалу дослідження. Го-
ловними суб’єктами на туристичному ринку є ту-
ристичні підприємства: туроператор та турагент. 
Для того, щоб зрозуміти, у чому ж відмінність цих 
двох учасників, необхідно звернутися до ст. 5 За-
кону України «Про туризм». Законодавчим актом 
передбачено наступні визначення [1]:

Туристичні оператори (туроператори) – юри-
дичні особи, створені відповідно до законодав-
ства України, для яких виключною діяльністю є 
організація та забезпечення створення туристич-
ного продукту, реалізація та надання туристич-

них послуг, а також посередницька діяльність 
із надання характерних та супутніх послуг і які 
в установленому порядку отримали ліцензію на 
туроператорську діяльність [9];

Туристичні агенти (турагенти) – юридичні осо-
би, створені відповідно до законодавства України, 
а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, які здійснюють посередницьку діяль-
ність з реалізації туристичного продукту туро-
ператорів та туристичних послуг інших суб’єктів 
туристичної діяльності, а також посередницьку 
діяльність щодо реалізації характерних і супут-
ніх послуг, і одержали в установленому порядку 
ліцензію на туристичну діяльність.

Туроператор може виконувати дві функції – 
реалізовувати власний туристичний продукт і 
виступати посередником по відношенню до про-
дукту інших туроператорів. Таким чином, туро-
ператор – це юридична особа, яка самостійно ор-
ганізовує турпоїздки за межі території України 
для їх реалізації споживачам. В свою чергу, ту-
рагент здійснює лише посередницьку діяльність 
на підставі агентського договору, укладеного між 
компанією-турагентом та компанією-туропера-
тором, про реалізацію турів, наприклад, до ін-
ших держав для громадян України та осіб, які 
постійно проживають на її території. Турагенту 
не потрібно самостійно займатись організацією 
туру, йому лише необхідно знайти потенційно-
го туриста, який бажає придбати тур, виконати 
умови агентського договору з реалізації туру і 
після його оплати споживачем отримати агент-
ську винагороду, якщо інше не передбачено са-
мим договором, зокрема, щодо термінів виплати 
цієї винагороди. При цьому якість, що задоволь-
няє клієнта, є результатом його взаємодії з по-
стачальниками послуг [8].

Взаємодія учасників туристичного ринку 
формується виходячи з тих принципів, що осно-
вний туристичний продукт формується туропе-
ратором, який безпосередньо взаємодіє з поста-
чальниками та формує якість продукту на основі 
пропозицій різних учасників ринку. 

Туристичний оператор самостійно організовує 
тур, що включає наступні дії: укладення догово-
рів з іноземним партнером на предмет надання 
місць в готелях, забезпечення трансферу для пе-
ревезення туристів; укладання договорів з авіа-
компаніями на предмет надання місць у літаках 
за певним маршрутом; укладання договорів зі 
страховими компаніями; оформлення відносин з 
банками або іншими кредитними установами на 
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предмет здійснення фінансового забезпечення 
цивільної відповідальності туроператора (гаран-
тія банку або іншої кредитної установи) перед 
туристами; оформлення відносин з консульськи-
ми установами [7].

Туристичне підприємство функціонує в 
складній системі і не може працювати окремо 
від інших суб’єктів ринку, які разом складають 
туристичну індустрію – сукупність різних ор-
ганізацій і підприємств, діяльність яких безпо-
середньо пов’язана зі створенням туристичної 
матеріально-технічної бази, організацією пере-
везень, відпочинку, задоволенням потреб подо-
рожуючих, підготовкою кадрів для цієї сфери – 
все це фактори зовнішнього мікросередовища, 
які діють на всіх стадіях туристичного продукту. 
Необхідно постійно приділяти увагу розширенню 
прямих господарських зв’язків між виробниками 
туристичного продукту.

Підвищення якості туристичного продукту, за 
рахунок співпраці всіх учасників даного ринку, 
є комплексною задачею, успіх якої визначається 
розвитком людського капіталу, економічних ін-
ститутів, реалізацією та посиленням вже існую-
чих конкурентних переваг, технологій та інших 
ресурсів [4].

Головним документом, на підставі якого бу-
дуються взаємини між турагентством і туро-
ператором, є агентський договір. Даний договір 
відноситься до групи торгово-посередницьких 
договорів, тобто договорів про надання послуг. 
Це зумовлено його консенсуальним характером, 
тобто договір вважається укладеним з момен-
ту досягнення сторонами згоди щодо істотних 
умов. Сторонами за договором є: туроператор 
(юридична особа, створена відповідно до за-
конодавства України, виключною діяльністю 
якої є організація та забезпечення створення 
туристичного продукту, реалізація та надання 
туристичних послуг, а також посередницька ді-
яльність із надання характерних та супутніх 
послуг і яка в установленому порядку отримала 
ліцензію на туроператорську діяльність), і ту-
рагент (юридична особа, створена відповідно до 
законодавства України, а також фізична осо-
ба – суб’єкт підприємницької діяльності, яка 
здійснює посередницьку діяльність з реалізації 
туристичного продукту туроператорів та ту-
ристичних послуг інших суб’єктів туристичної 
діяльності, а також посередницьку діяльність 
щодо реалізації характерних та супутніх по-
слуг, і яка в установленому порядку отримала 
ліцензію на турагентську діяльність).

Предметом агентського договору є надан-
ня послуг турагентом туроператору з моменту 
укладання договорів на туристичне обслугову-
вання від його імені та за його рахунок. Даний 
договір є двостороннім і оплатним [11].

Розмір винагороди має бути вказаний безпо-
середньо в договорі. Винагорода виплачується 
турагенту за посередницькі послуги, здійснені 
ним в інтересах туроператора. Агентська ви-
нагорода може обчислюватися як очікуваний 
прибуток турагента в процентному відношен-
ні до ціни туру, встановленої туроператором, 
або закладається туроператором в ціну туру як 
комісійна винагорода для посередника (найчас-

тіше використовується у світовій туристичній 
практиці).

Агентський договір між турагентом і туропера-
тором укладається в письмовій формі, підписуєть-
ся сторонами та скріплюється печатками. Також у 
договорі має бути визначено форму підтвердження 
повноважень турагента. У даному випадку сторони 
договору не обмежені законом у виборі форми під-
твердження повноважень турагента, однак у будь-
якому випадку форма підтвердження повноважень 
повинна бути визначена в договорі. На практиці в 
більшості випадків форму підтвердження повнова-
жень турагента вказують безпосередньо в договорі 
або видають довіренність [4].

Даний договір набирає чинності з моменту 
його підписання і діє до повного виконання сто-
ронами своїх зобов’язань.

Відповідно до частини 2 статті 180 Господар-
ського кодексу України договір вважається укла-
деним, якщо сторонами досягнуто згоди з усіх 
істотних умов у передбачених законом порядку 
та формі. Істотними є умови, визнані такими за-
коном або необхідні для договору даного виду. 
У будь-якому випадку сторони повинні погоди-
ти предмет, ціну й термін дії договору. У свою 
чергу, для агентського договору, відповідно до 
частини 2 статті 297 ГК, також необхідно визна-
чити характер і порядок виконання турагентом 
послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір 
винагороди, санкції у разі порушення сторонами 
умов договору [3].

Рекомендується вказати в договорі також по-
рядок вирішення суперечок і форс-мажорні об-
ставини. Слід уточнити в договорі, які саме обста-
вини визначаються сторонами як форс-мажорні, 
а також визначити дії сторін при настанні таких 
обставин.

Характерною особливістю взаємовідносин між 
учасниками туристичного ринку є те, що між 
ними складаються посередницькі відносини по 
типу договору комісії, а не представницькі від-
носини по типу договору доручення. На це вка-
зує аналіз правовідносин, що складаються між 
туроператором, турагентом і туристом, які вза-
ємодіють з приводу реалізації чи придбання ту-
ристичних продуктів. Зокрема, процес придбан-
ня туристом турпродукту, який здійснюється не 
через безпосередню взаємодію його з туропе-
ратором, а через юридичні та фактичні дії ту-
рагента, опосередковується трьома договорами: 
по-перше, договором туроператора з турагентом, 
по-друге, – турагента з туристом, по-третє, – 
туриста з туроператором. 

При цьому договір туроператора з тураген-
том (агентський) є за своєю юридичною приро-
дою договором комісії. Договір агента з туристом 
(договір про туристичне обслуговування), це, по 
суті, договір про надання інформаційно-консуль-
таційних послуг. 

А договір туроператора з туристом – це договір 
купівлі-продажу турпродукту (туристичного вау-
чера, путівки). Слід зазначити, що останній договір 
сторони укладають не шляхом складання та під-
писання з двох сторін угоди про купівлю-продаж, 
а шляхом обміну через посередника турагента до-
кументами, повідомленнями, в тому числі за до-
помогою електронних засобів зв’язку, що свідчать 
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про його укладання. Оплата турпродукту туристом 
за цим договором також проводиться не безпосе-
редньо туроператору, а з використанням банків-
ського рахунку турагента або шляхом фактичних 
дій турагента із внесення на рахунок туроператора 
плати за турпродукт. Документи, необхідні турис-
ту для подорожі (авіаквиток, страховий поліс, ва-
учер на проживання в готелі, ваучер на трансфер, 
інше) передаються покупцеві, як правило, також 
через турагента – посередника.

Факт встановлення посередницьких, а не 
представницьких відносин між туроператором 
і турагентом підтверджується ще тим, що і піс-
ля сприяння турагента в укладанні угоди купів-
лі-продажу між оператором і туристом турагент 
залишається в самостійних правових стосунках 
з туристом, створюваних договором про турис-
тичне обслуговування [2]. Іншими словами, після 
надання посередницької послуги туроператору 
в рамках договору про реалізацію турпродукту 
і вчинення туроператором і туристом угоди ку-
півлі-продажу турпродукту, турагент не втрачає 
правових відносин з туристом. Він залишається 
зобов’язаним перед туристом за якість і повноту 
інформаційно-консультаційних послуг, наданих 
йому за договором на туристичне обслуговування.

Зокрема, турагент залишається зобов’язаним 
перед туристом: за надані інформаційні послуги 
у зв’язку з підбором туру; за адекватне відобра-
ження в заявці на придбання турпродукту по-
бажань туриста, що стосуються режиму харчу-
вання, видів розміщення в готелі; за консультації 
щодо оформлення документів, необхідних турис-
тові для поїздки; за перерахування грошей за 
придбаний туристом турпродукт тощо. Туропера-
тор відповідає за якість і обсяг турпродукту, про-
даного ним туристу через турагента за договором 
купівлі-продажу, але не за виконання турагентом 
зобов’язань, що виникли у нього по договору з ту-
ристом. Те, що турагент за договором з туропера-
тором бере на себе обов’язок здійснювати не тіль-
ки юридичні, а й фактичні дії, ще раз вказує на 
те, що він діє як посередник, а не як представник.

Тому з метою адекватного відображення в 
праві об’єктивно існуючих умов взаємодії ту-
рагента і туроператора, ці відносини повинні 
оформлятися конструкцією договору комісії, а не 
договору доручення.

У сучасних умовах ведення туристичного біз-
несу для реалізації туристичного продукту туро-
ператори використовують різні канали розподілу 
через контрагентську мережу, або за допомогою 
своїх структурних підрозділів, а саме: створен-
ня власних торгових точок або посередницької 
турагентської мережі; організація співпраці з 
туристичними організаціями та підприємцями, 
залученими до туристичної діяльністі; продаж 
через спеціалізовані туристичні магазини; елек-
тронна комерція [8].

Класична (пряма) турагентська мережа 
представлена такою схемою розподілу турпро-
дукту, за якої продаж здійснюється за наяв-
ності лише одного рівня посередників – турис-
тичних агенцій [4].

Презентативна агентська мережа використо-
вується туроператором, який виходить на між-
народні туристичні ринки. Структурно схема 

залишається тією ж, однак додається ще один 
рівень збуту між туроператорами та турагент-
ствами у вигляді регіональних представників ту-
роператора, який виконує функції консолідатора, 
приймаючи та обробляючи замовлення (броню-
вання) від турагентств та інших учасників збуту. 
У презентативній агентській мережі передбача-
ється співпраця тур оператора з регіональними 
представниками ринків, на яких реалізується 
турпродукт. Основними причинами залучення 
регіональних представників є їх співпраця з ту-
ристичними агенціями, оперативне донесення 
інформації щодо функціонування місцевого ту-
ристичного ринку та гнучке реагування на змі-
ну попиту. Крім того, співпраця з регіональними 
представництвами – це дієвий спосіб знизити 
рівень витрат, оскільки немає необхідності про-
водити рекламні кампанії та промо-акції, брати 
участь у місцевих туристичних виставках. Усі 
презинтаційні функції виконує представник – 
регіональний консолідатор. Існує ще один вид 
агентської мережі, коли крім агента, є ще один 
рівень посередників, представлених субагентами.

На сучасному ринку туристичних послуг усе 
більшого розповсюдження набуває така форма 
взаємодії його учасників, як франчайзинг, який 
надає право продавати турпакети від імені ту-
роператора. Цю модель дистрибуції туристич-
них послуг використовують ті туроператори, 
які надають перевагу прямим каналам розподі-
лу турпродуктів, уникаючи участі посередників, 
за-проваджують єдині стандарти обслуговуван-
ня туристів. Для франчайзингових туристичних 
агенцій ця форма співпраці з туроператором 
має свої переваги, зокрема: використання відо-
мого бренда; відсутність необхідності у реклам-
них кампаніях; продаж турпакетів на умовах 
підвищеної комісії; корпоративне комунікаційне 
та програмне забезпечення; кураторство у про-
цесі реалізації турпослуг; рекрутингове спри-
яння; юридичний і бухгалтерський супровід; 
отримання пакета POS матеріалів та ін. Пере-
вага туроператора-франчайзера полягає у ство-
ренні власних незалежних регіональних пред-
ставництв, які активують продажі та сприяють 
зміцненню його авторитету та популяризації 
бренда. Крім того, туроператор отримує пау-
шальний внесок за використання його назви та 
щомісячні роялті [3].

Висновки з проведеного дослідження. Про-
вівши аналіз правовідносин, що складають-
ся між туроператором, турагентом і туристом 
можна зробити висновок, що особливістю до-
говірних відносин між ключовими учасниками 
туристичного ринку є те, що між ними склада-
ються посередницькі відносини по типу дого-
вору комісії, а не представницькі відносини по 
типу договору доручення.

Діяльність туроператора полягає не лише у 
створенні якісного та конкурентоспроможного 
турпа-кета, але й у позиціонуванні його на ці-
льовому ринку та донесенні до кінцевого спожи-
вача – туриста.

Наявність у туроператора широкої та розга-
луженої турагентської мережі сприяє зниженню 
витрат на реалізацію турпакетів, збільшенню об-
сягів продажів та виходу на нові ринки. Оскільки 
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туроператор при продажу турпродукту не зу-
стрічається з туристом, тому цього не має мож-
ливості: інформувати туриста про турпродукт, 
консультувати з приводу вчинення дій, необхід-
них туристові, щоб скористатися турпродуктом; 
контролювати здійснення оплати турпродукту, 
що може робити і робить тільки турагент, без-
посередньо контактуючи з туристом, то відповід-
но туроператор не повинен відповідати замість 
турагента або разом з ним, якщо виявиться, що 
останній з власної вини неналежним чином ви-
конував перераховані обов’язки. 

З тієї ж причини, а саме через неможливість 
для турагента своїми діями впливати на якість і 
обсяг послуг, що входять у турпродукт, що нада-
ється туристу туроператором, турагент жодним 

чином не може бути притягнений до майнової 
відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання обов’язків туроператором. Таким чи-
ном, сфери відповідальності туроператора і ту-
рагента не можуть бути змінені через названі 
об’єктивні причини.

Діяльність кожного туристичного підприєм-
ства пов’язана із укладанням великої кількості 
договорів з партнерами по бізнесу (туропера-
торами та турагентами), виробниками послуг, 
страховими компаніями, споживачами туристич-
них послуг. Поряд з чинним законодавством до-
говір є важливим засобом, що регулює взаємини 
суб’єктів ринку. Він виступає складовою проце-
су підготовки, укладання й виконання будь-якої 
підприємницької угоди.
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У статті висвітлено теоретичні положення корпоративної соціальної відповідальності та соціальної ініціативи на основі 
аналізу наукових публікацій. Розкрито поняття соціальної ініціативи як складової концепції корпоративної соціальної 
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Постановка проблеми. Події останніх років, а 
саме: банкрутство великих корпорацій, угоди по 
злиттю, які не відбулися через низький рівень 
довіри, відмова багатьох споживачів купувати 
продукцію соціально безвідповідальних компа-
ній, актуалізують питання соціальної. 

Вплив соціальних ініціатив на нематеріальні 
аспекти бізнесу є визначальним, адже саме вна-
слідок реалізації ініціатив у межах концепції кор-
поративної соціальної відповідальності суттєво 
покращується репутація, імідж, підприємство по-
зитивно позиціонує себе на ринку товарів і послуг.

Ще одним аргументом актуальності теми 
статті є зміщення акцентів у конкурентній бо-
ротьбі з кількісної площини у якісну, де ціновий 
аспект має дещо другорядне значення порівняно 
з моральним.

Аналіз досліджень та публікацій з пробле-
ми. Питання розвитку бізнесу на засадах кон-
цепції корпоративної соціальної відповідаль-
ності порушується у працях таких учених, як: 
М.Л. Бернетт, Д.І. Левін, М. МакІннс, С. Сібарі, 
М.В. Тоффл, І.М. Хіррманс, А.К. Чаттерджі та 
багатьох інших. Однак питання соціальної ініціа-
тиви, як складової корпоративної соціальної від-
повідальності, потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
матеріалу можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає в ідентифікації соціальної 
ініціативи та ключових напрямків впливу кон-
цепції корпоративної соціальної відповідальності 
на бізнес-організацію, а також ефектів, які вини-
кають внаслідок реалізації соціальних ініціатив 
підприємством. 

Виклад основного матеріалу. За останні де-
кілька років концепція корпоративної соціаль-
ної відповідальності стала об’єктом дискусій не 
лише теоретиків, а й практиків господарської ді-
яльності. Так, протягом останнього десятиліття 
одним з пріоритетних напрямків розвитку бізне-
су, особливо, великого, є розбудова етичної пове-
дінки із певними зацікавленими групами впливу, 
яка останнім часом охоплюється поняттям «кор-
поративна соціальна відповідальність» (КСО, 
Corporate Social Responsibility, CSR).

Враховуючи актуальність та важливість пи-
тання, на початку 2003 року Міжнародна органі-
зація із стандартизації (International Organization 
for Standardization, ISO) створила Стратегічну 
консультативну групу з питань соціальної відпо-

відальності, котра у 2004 році представила звіт, 
одним з пунктів якого була рекомендація щодо 
необхідності розробки стандарту серії ISO з со-
ціальної відповідальності.

У січні 2005 року члени ISO прийняли рі-
шення щодо започаткування роботи із розробки 
стандарту серії ISO з соціальної відповідальнос-
ті та доручили розробку безпосередньо самого 
стандарту Шведському та Бразильському ін-
ститутам стандартизації. Результатом діяльнос-
ті став проект стандарту ISO 26000 з соціальної 
відповідальності, що був презентований членам 
ISO у серпні 2007 року. 

Корпоративна соціальна відповідальність, 
згідно Міжнародного стандарту ISO 26000 «Ке-
рівництво з соціальної відповідальності» [1], ви-
значається як відповідальність організації за 
вплив її рішень та діяльності на суспільство та 
навколишнє середовище через прозору та етич-
ну поведінку, котра: сприяє стійкому розвитку 
(здоров’я та благополуччя суспільства), врахо-
вує очікування зацікавлених сторін; відповідає 
чинному законодавству; узгоджується з між-
народними нормами поведінки; введена у всій 
організації.

Структура соціальної відповідальності, з огля-
ду на її об’єкт, представлена з такими складо-
вими: відповідальність перед підлеглими, відпо-
відальність перед споживачем, відповідальність 
перед суспільством та країною, відповідальність 
перед акціонерами чи компаньйонами [2, c. 72].

Економічною наукою доведено і підтверджу-
ється практикою, що соціальна відповідаль-
ність підприємства, для забезпечення стійкого 
розвитку, має не менше значення, ніж розви-
нута економічна інфраструктура, політична 
стабільність або втілення в життя проектів ін-
новаційного розвитку.

Концепція корпоративної соціальної відпові-
дальності у розвинутих країнах впроваджується 
суб’єктами господарювання вже тривалий про-
міжок часу, що дозволило сформувати перелік 
не лише успішних практик її імплементації у ді-
яльність, а й правил, стандартів та норм. 

На противагу цьому, у країнах, що розвива-
ються, дане явище лише починає поширювати-
ся й правильне трактування концепції саме як 
ініціативи, спрямованої на інвестування частини 
прибутку для покращення добробуту суспіль-
ства, позитивного позиціонування підприємства 
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на ринку, підвищення рівня прозорості діяльнос-
ті, має першочергове значення. 

Як зазначалось вище, втіленням на практи-
ці корпоративної соціальної відповідальності 
(соціальної відповідальності бізнесу) виступає 
соціальна ініціатива підприємства. У цьому не-
простому визначенні розкриваються економічні, 
соціальні, екологічні, політичні інтереси, мотиви і 
прагнення підприємства.

Для того, аби достовірно вивчити поняття 
соціальної ініціативи та зрозуміти її зв’язок 
з корпоративною соціальною відповідальністю 
необхідно розкрити сутність поняття ініціативи 
в цілому.

Термін «ініціатива» (від лат. початок) визна-
чається як:

– перший крок у будь якій справі; почин; 
– здатність висувати нові ідеї, пропозиції; 

уміння самостійно розпочинати справу; 
– здатність активно діяти, підприємливість; 
– законодавча ініціатива – право вноси-

ти проекти законів в законодавчий орган, який 
зобов’язаний обговорити їх і прийняти рішення.

Незважаючи на актуальність соціальної ініці-
ативи для сьогодення єдиного визначення та ро-
зуміння цього поняття серед, науковців бізнесу 
та суспільства не існує.

Так, К. Абульханова-Славська [3, с. 115] роз-
глядає ініціативу як зберігання особистістю твор-
чої або авторської позиції в процесі діяльності, 
а ініціативність як одну з найважливіших форм 
соціальної активності, що виступає проявом осо-
бистісного інтересу і творчого ставлення до дій-
сності, зустрічної активності стосовно іншої лю-
дини. Ця форма виступає як причина початку і 
розгортання діяльності.

Таким чином, можна розглядати «соціальну 
ініціативу» як складову діяльності підприємства.

Соціальна ініціатива – сукупність дій (діяль-
ність) щодо висування, утвердження, поширення 
і практичної реалізації соціально значущої ідеї, 
свідомо, самостійно та добровільно здійснюва-
них суб’єктом господарювання; характеристика, 
індикатор і форма прояву соціальної активності 
підприємства.

Одне з наймасштабніших досліджень спожив-
чих переваг, проведене консалтинговою компа-
нією Cone/Roper в 1997 році, показало, що до-
тримання концепції соціальної відповідальності 
може сприяти збільшенню продажів [4] так як 
78% респондентів заявили, що з більшою ймовір-
ністю куплять товар, який асоціюється з небай-
дужою для них соціальною ініціативою, 66% охо-
че змінять торгову марку на марку тієї компанії, 
задля підтримки такої ініціативи, а 33% покупців 
після ціни і якості реагують на те, наскільки ком-
панія соціально відповідальна.

Загалом, як партнери, що оточують бізнес-ор-
ганізацію, так і її працівники, очікують від орга-
нізації не лише економічно відповідальних дій, а 
й участі у розв’язанні соціальних, екологічних та 
інших проблем завдяки її соціальній ініціатив-
ності. Суспільство в цілому зацікавлене в тому, 
щоб кожна бізнес-структура набула статусу ор-
ганізації, орієнтованої на стійкий розвиток. Як 
наука, так і практика переконують, що на стій-
кий розвиток можуть розраховувати лише ор-

ганізації, які здатні і готові до виконання своїх 
морально-духовних обов’язків і правових норм 
в економічній, соціальній, екологічній та інших 
сферах, життєво важливих для розвитку еконо-
міки і суспільства.

Так, відповідно до класифікації Ф. Котлера 
соціально-відповідальну діяльність організації 
можна звести до шести основних ініціатив:

1. Благодійні справи – залучення уваги сус-
пільства до певної соціальної потреби або допо-
мога у зборі коштів, залучення учасників та во-
лонтерів;

2. Благодійний маркетинг – зобов’язання ро-
бити внески або відраховувати відсотки від об-
сягів продажу на благодійну справу;

3. Корпоративний соціальний маркетинг – 
підтримка кампаній з покращення суспільного 
здоров’я або безпеки, та сприяння захисту на-
вколишнього середовища;

4. Корпоративна філантропія передбачає по-
жертви безпосередньо благодійній організації, 
переважно у вигляді грошових грантів та пода-
рунків;

5. робота Волонтерів на користь суспільства – 
підтримка та мотивація працівників щодо допо-
моги місцевим громадським організаціям;

6. Соціально-етичні підходи до ведення бізне-
су сприяють росту добробуту суспільства та пе-
редбачають впровадження практики соціального 
інвестування [5, с. 41].

Важливим є те, що соціальна відповідальність 
підприємця починається не зі створення сприят-
ливого образу організації в очах громадськості, а 
з побудови взаємовигідних, довірчих відносин зі 
своїм персоналом.

Досліджуючи соціальну відповідальність кор-
порації Доцільно виокремити внутрішню та зо-
внішню складову. Прикладами внутрішньої со-
ціальної відповідальності бізнесу виступають:

– безпека та гідні умови праці;
– дотримання прав людини на робочому місці;
– стабільність заробітної плати та відповід-

ність умовам ринку праці;
– додаткове медичне та соціальне страхуван-

ня працівників;
– можливості гармонійного розвитку та до-

звілля, оздоровлення та відпочинку;
– розвиток трудових ресурсів через навчаль-

ні програми та програми підготовки та підвищен-
ня кваліфікації;

– ресурсозбереження, тощо.
Але, якою б сильною не була комерційна 

структура, вона не може існувати поза свого се-
редовища.

До зовнішньої соціальної відповідальності біз-
несу варто віднести:

– відповідальність перед споживачами това-
рів і послуг (випуск якісних товарів);

– вдосконалення відносин із споживачами;
– розвиток інфраструктури населених пунктів;
– сприяння охороні навколишнього середовища;
– спонсорство та благодійність;
– взаємодію з місцевими спільнотами і місце-

вою владою;
– добросовісну ділову практику тощо.
Враховуючи зазначене, варто додати, що со-

ціальна ініціативність бізнесу є вигідна не лише 
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суспільству, а й бізнесу, адже підприємство 
отримує велику кількість переваг від впрова-
дження та реалізації програм КСВ. Наукова 
спільнота визначає роль соціальної ініціативи, 
як складової концепції корпоративної соціаль-
ної відповідальності [6], в межах збільшення 
вартості бізнесу може виявлятися у наступних 
трьох напрямках: 

1) економічний напрямок: 
– отримання та максимізація прибутку (як у 

коротко-, так і довгостроковій перспективі); 
– підвищення продуктивності (якість обслу-

говування); 
– збереження та збільшення інвестиційної 

привабливості бізнесу; 
– створення та збереження робочих місць 

(справедлива оплата праці, створення можливос-
тей розвитку); 

– підвищення професіоналізму та розвиток 
кадрового потенціалу на підприємстві, забезпе-
чення лояльності персоналу;

2) соціальний напрямок: 
– здоров’я персоналу та нації в цілому; 
– відповідність діяльності чинному законо-

давству; 
– участь у соціальних проектах, що покликані 

вирішити гострі соціальні проблеми, їх ініціація;
– забезпечення суспільної репутації органі-

зації;
– зростання довіри споживачів до діяльності 

компанії, її товарів та послуг;
– відсутність дискримінації, дотримання прав 

людини; 
3) навколишнє середовище: 
– внесок у сталий розвиток суспільства; 
– ефективне використання природних ресурсів;
– відповідність нормам і стандартам світової 

економічної спільноти;
– можливість формування партнерських від-

носин із владними структурами, громадськістю 
та ЗМІ;

– реалізація проектів по збереженню навко-
лишнього середовища.

Соціальна ініціатива, як правило, передбачає і 
вихід за рамки вузькоспеціалізованої соціальної 
діяльності підприємства, розширюючи тим самим 
і сферу перетворювальної активності суб’єкта 
господарювання. Ступінь інтенсивності і сталості 
такої активності визначається як ініціативність 
суб’єкта господарювання, що відображає соці-
альну зрілість, соціальну позицію, моральні цін-
ності та ідеали суб’єкта, його підприємливість, 
далекоглядність [7, с. 82]. 

Крім того, можна стверджувати, що соці-
альна ініціатива представляє собою спосіб по-
долання застарілого, віджилого, затвердження 
нового. У цьому значенні поняття «соціальна 

ініціатива» зближується з поняттями «соці-
альне нововведення», «соціальне новаторство», 
«соціальна творчість» [8, с. 106]. В той же час, 
соціальна ініціатива володіє низкою відмінних 
ознак, таких як:

– випередження одним суб’єктом інших, що 
означає перші кроки у вирішенні соціальних 
проблем і протиріч; 

– лідерство в пошуку і впровадженні нових, 
нетрадиційних способів перетворення соціальної 
дійсності, в створенні нових рухів, нових форм 
товариств, життя. 

Концепція соціальної ініціативності та кор-
поративної соціальної відповідальності в цілому 
набуває поширення в Україні. Однак, у сучасних 
економічних умовах соціальні ініціативи реалізу-
ються, у першу чергу, потужними агропромисло-
вими підприємствами та/або лідерами ринку, які 
у процесі свого розвитку вийшли за межі націо-
нальної економіки, ведуть активну діяльність на 
міжнародних ринках та впроваджують передо-
вий світовий досвід. При цьому, рівень активнос-
ті соціальної ініціативності на середніх та малих 
підприємствах є низьким. 

Більшою мірою агропромислові корпорації у 
рамках своєї соціальної відповідальності беруть 
на себе функції держави у складних економічних 
умовах. Так, соціальна ініціативність великих 
промислових підприємств України фактично по-
кликана вирішити нагальні соціальні, екологічні 
та демографічні проблеми, які не в змозі виріши-
ти держава.

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, мож-
на зробити висновок, що ініціативність, як скла-
дова діяльності підприємства, є віддзеркаленням 
його самостійності та активності. Вміння діяти за 
власним бажанням, реалізуючи особистісний почин 
у нових формах та видах діяльності. В свою чергу, 
корпоративна соціальна відповідальність дозволяє 
підприємству реалізувати не тільки економічні ін-
тереси та цілі, а й аналізувати соціальні наслідки 
впливу ділової активності на власний персонал, 
споживачів та організації, спільно з якими здій-
снюється та чи інша діяльність. Крім того, дана ді-
яльність є вигідною як для суспільства так і для 
бізнесу, адже чим вище рівень соціальної відпові-
дальності у підприємства, тим більше добровільно 
взятих на себе зобов’язань.

Проте, в Україні впровадження концепції не 
набуло на даний час масового характеру через 
низку об’єктивних причин, зокрема складну еко-
номічну ситуацію, відсутність ресурсів для ін-
вестування та сконцентрованість підприємств на 
тактичних задачах. Адже, в умовах несприятли-
вих змін зовнішнього середовища базовою стра-
тегією більшості виробників є виживання (збере-
ження виробництва).
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Аннотация
В статье освещены теоретические положения корпоративной социальной ответственности и социальной инициативы 
на основе анализа научных публикаций. Раскрыто понятие социальной инициативы как составляющей концепции кор-
поративной социальной ответственности. Идентифицировано влияние, которое осуществляют социальные инициативы 
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SOCIAL INITIATIVE AS PART OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary
The theoretical principles of corporate social responsibility and social initiatives have been highlighted in the article 
by analyzing scientific publications. Described the notion of social initiatives as part of the concept of corporate social 
responsibility. The impact of social initiatives on the business organizations is identified.
Key words: social initiative, corporate social responsibility.
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У статті досліджено актуальне питання щодо страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні, визначе-
но проблеми, що гальмують розвиток даного виду страхування. Наведені приклади, які допомагають вирішенню про-
блем щодо страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні. Також вказані страхові компанії, які вже 
надають послуги з даного виду страхування.
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Постановка проблеми. Ринок страхових по-
слуг є одним з необхідних елементів ринкової 
інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком за-
собів виробництва, споживчих товарів, ринком 
капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. 
У країнах розвиненої економіки страхова спра-
ва має найширший розмах і забезпечує підпри-
ємцям надійну охорону їхніх інтересів від не-
сприятливих наслідків різного роду техногенних 
аварій, фінансових ризиків, криміногенних фак-
торів, стихійних і інших нещасть. 

Міжнародний досвід свідчить, що рівень роз-
витку країни часто визначають на підставі того, 
як у ній організовано страхову справу, яка за до-
хідністю в багатьох країнах посідає друге місце 
після туризму, випереджаючи рентабельність у 
промисловості та в банківському сегменті. У кра-
їнах з розвиненою ринковою економікою страху-
вання є важливим механізмом залучення в еко-
номіку інвестиційних ресурсів [1].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає в 
дослідженні страхування професійної відпові-
дальності адвокатів, його переваг, недоліків та 
перспектив зародження на українському ринку, 
на основі іноземного досвіду показати наскіль-
ки вигідним є страхування професійної відпо-
відальності адвокатів та як воно відобразиться 
на подальшій діяльності професіоналів у адво-
катській сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Страхування професійної відповідальності – це 
підгалузь страхування відповідальності, яка за-
лежно від професії особи, чия відповідальність під-
лягає страхуванню, включає в себе елементи як 
страхування відповідальності за заподіяння шко-
ди, так і страхування відповідальності за порушен-
ня умов договору [2]. Професійна відповідальність 
як складене поняття може розглядатися з позицій 
двох поширених наукових категорій – «професія» 
і «відповідальність». У першому випадку поняття 
«професійна відповідальність» буде приватним від-
носно більш загальних категорій сфери трудових 
відносин, у другому – суспільно-правовою катего-
рією, що входить в ієрархічно більш широке по-
няття «соціальна відповідальність».

Страхування відповідальності є порівняно 
новим і досить специфічним для українського 

страхового ринку. Особливість його полягає у ви-
значенні об’єкта страхування, яким тут, згідно 
з Законом України „Про страхування», висту-
пають майнові інтереси, що не суперечать зако-
нодавству України, пов’язані з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі 
або майну, а також шкоди, заподіяної юридич-
ній особі. При цьому слід розрізняти страхування 
професійної та цивільної відповідальності [3].

На відміну від інших видів страхування відпо-
відальності, при страхуванні професійної відпові-
дальності настання страхового випадку пов’язане 
не з неконтрольованими і незалежними від волі 
людини факторами (наприклад, стихійними при-
родними явищами), а залежить від особистих 
характеристик фахівця, що займається профе-
сійною діяльністю (кваліфікації, досвіду, нави-
чок, знань). При цьому за договором страхування 
професійної відповідальності може бути застра-
хована тільки відповідальність фізичної особи, 
що займається професійною діяльністю і зареє-
стрована як індивідуальний підприємець. В свою 
чергу, юридична особа може застрахувати свою 
цивільну відповідальність перед третіми особами 
за шкоду, заподіяну його працівником при вико-
нанні трудових обов’язків [4].

Рівень розвитку страхування відповідальності 
прямо залежить від розвитку національних еко-
номіки та досконалості правових інститутів.

Оцінка страхових ризиків при укладанні 
страхового договору професійної відповідаль-
ності є досить складним процесом. Наприклад, 
обставинами, що мають істотне значення для 
оцінки ступення страхового ризику, можуть вва-
жатись обставинами, які змінились настільки, що 
якби вони були відомі при укладанні договору 
страхування, то такий договір взагалі не був би 
укладений страховиком або був би укладений на 
умовах, що значно відрізнялись б. У зарубіжних 
країнах страхові тарифи залежать насамперед 
від ризиковості професії. Так, найбільш ризи-
ковою вважається професія лікаря, особливо 
хірурга та анестезіолога. Друге місце посідають 
представники будівельних професій, третє – ад-
вокати і аудитори.

Страхування професійної відповідальності 
адвокатів є обов’язковим для більшості євро-
пейських країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чеської 
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Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, 
Німеччини, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, 
Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Норвегії, 
Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Сло-
венії, Швеції, Нідерландів, Великобританії, але 
є добровільним лише у кількох європейських 
країнах: Греції, Латвії, Іспанії. Та навіть якщо 
страхування професійної відповідальності є до-
бровільним, Закон про адвокатуру постановляє, 
що адвокати можуть або повинні мати страху-
вання професійної відповідальності.

У кожній країні існують певні особливості. На-
приклад, в Ірландії покриття страхування про-
фесійної відповідальності є обов’язковим лише 
для адвокатів, які займаються приватною прак-
тикою. Адвокати, які працюють на корпоратив-
ний сектор, надаючи юридичну підтримку лише 
своїм працедавцям, не зобов’язані мати особисте 
страхування професійної відповідальності. Адво-
кати, які працюють на повну ставку на держав-
ній службі, також звільняються від страхування 
професійної відповідальності.

У Німеччині, Фінляндії та багатьох інших кра-
їнах кожен адвокат повинен особисто придбати 
страхування професійної відповідальності мі-
німального рівня. У Бельгії кожен адвокат є за-
страхованим за свою професійну відповідальність 
через членство в Асоціації адвокатів. В Угорщині 
майже 98% адвокатів застраховані організацією, 
створеною Асоціацією адвокатів Угорщини.

У більшості європейських країн немає осо-
бливих правил щодо відповідальності адвокатів, 
окрім загальних правил відповідальності, що сто-
суються всіх громадян. Існують традиційні вимо-
ги (напр., мінімальне покриття), але не застосо-
вуються жодні особливе регулювання. Хоча Рада 
асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи 
рекомендує своїм асоціаціям-членам та усім ад-
вокатам, які зареєстровані у цих асоціаціях, при-
йняти ці мінімальні стандарти: 

1. Повинні існувати обов’язкові вимоги для 
всіх адвокатів бути застрахованими від цивільної 
(громадянської) правової відповідальності, яка 
виникає в наслідок їхньої правничої діяльності. 

2. Мінімальна сума такого покриття на пе-
ріод з початку 2005 року повинна становити 
100000 євро за одну скаргу, із загальною су-
мою в 200000 євро за весь рік. Для держав, які 
стали членами Європейського Союзу 1 травня 
2004 року і для держав, які стануть членами 
Європейського Союзу в 2007 році, це положення 
повинно бути запроваджене в 2008 році. Ці суми 
будуть періодично переглядатися. В будь-якому 
разі, суворіші правила, які існують в деяких дер-
жавах щодо мінімальної суми, загальної річної 
суми чи обох сум, матимуть перевагу. 

3. Витрати на захист також покриваються на 
додачу до вже вказаної вище загальної суми. 

4. Покриття повинно поширюватися, за необ-
хідності, на всіх партнерів, керівників, колишніх 
партнерів, інтернів та працівників або будь-яку 
людину, яка має на це право. 

5. У разі якщо адвокат або фірма припиняє 
практику, будучи застрахованим за принципом 
подання скарг, страховка повинна забезпечити 
покриття ран-офф на період, якнайближчий до 
терміну позовної давності у цій державі-члені. 

6. Рішення про те, чи страхування повинно 
здійснюватися за принципом «вчиненого діяння», 
чи «поданої скарги», повинно прийматися на на-
ціональному рівні. 

В Україні страхування професійної відпо-
відальності адвокатів набирає досить значних 
обертів. В травні 2015 році був прийнятий проект 
моделі страхування професійної відповідальності 
адвокатів в Україні за підтримки та фінансуван-
ня Європейським Союзом.

Основними рисами моделі цього проекту є:
1. Страхування професійної відповідальності 

для адвокатів є добровільним. Обов’язкове стра-
хування професійної відповідальності можна 
впровадити через кілька років.

2. Страхування професійної відповідальнос-
ті покриває будь-яку діяльність у межах прав-
ничої професії, включаючи завдані клієнту чи 
третій стороні грошові збитки адвокатом через 
помилку або недбалість при виконанні професій-
них обов’язків. Страхування професійної відпові-
дальності не покриває кримінальні дії, включаючи 
шахрайство, крадіжку та привласнення коштів.

3. Страхування професійної відповідальності 
є індивідуальним – адвокати повинні оплачувати 
його особисто. Регіональні адвокатські ради ма-
ють право домовитися про вигідніші умови для 
адвокатів.

4. Внесені зміни до Закону про адвокатуру 
та адвокатську діяльність – визначено, що ад-
вокати можуть добровільно застрахувати свою 
професійну цивільну відповідальність, а Націо-
нальна асоціація адвокатів України затверджує 
рекомендації щодо страхування професійної від-
повідальності.

5. З-поміж іншим вимог рекомендації повинні 
регулювати мінімальне покриття страхування, 
яке спочатку має бути зовсім незначним (напр., 
10 000 грн. за одну скаргу, 20 000 грн. загалом на 
рік) та збільшуватися кожного наступного року.

6. Адвокати зобов’язані повідомляти клієнтів 
(у договорі про надання юридичних послуг) про 
те, що вони не мають страхування професійної 
відповідальності або воно не відповідає рекомен-
даціям Національної асоціації адвокатів України. 
Відмова в інформуванні клієнта може стати під-
ставою для дисциплінарного провадження.

7. Національна асоціація адвокатів України 
здійснюватиме відповідні кроки для сприяння 
придбанню адвокатами страхування професій-
ної відповідальності, напр., надаючи інформацію 
про страхування професійної відповідальності у 
Єдиному реєстрі адвокатів. Слід також залучати 
інші органи самоврядування, напр., брати до ува-
ги страхування професійної відповідальності при 
винесенні рішень щодо дисциплінарних санкцій.

8. Держава повинна підтримувати модель 
страхування професійної відповідальності, напр., 
вважати кошти за страхування професійної від-
повідальності як такі, що не входять до суми 
оподаткування та визначити страхування про-
фесійної відповідальності як одну з вимог для 
адвокатів, які надають правничу допомогу.

Хоч картинка і складується ідеальною, але в 
українських адвокатів все одно виникають певні 
побоювання, адже як і юридична освіта, профе-
сійна етика чи професійна таємниця, страхуван-
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ня професійної відповідальності є частиною про-
фесії адвоката. Воно є необхідним для адвоката, 
та навіть більше – для їхніх клієнтів, тобто стра-
хова відповідальність не є необхідною. 

Вартість страхування професійної відпові-
дальності залежатиме, значною мірою, від двох 
аспектів: статистики проваджень проти адво-
катів та кількості адвокатів, які купуватимуть 
страхування професійної відповідальності. Якщо 
проваджень проти адвокатів не буде, це при-
зведе до зниження вартості страхування про-
фесійної відповідальності через два роки після 
його запровадження (проте справжня вартість не 
стане нижчою, оскільки вимоги до мінімального 
покриття будуть змінені). Якщо органи самовря-
дування та держава заохочуватимуть адвокатів 
купувати страхування професійної відповідаль-
ності, кількість таких страхових контрактів зрос-
те, навіть якщо це буде добровільно.

Також щодо страхування професійної від-
повідальності ходить думка, що немає необхід-
ності купувати страхування професійної відпо-
відальності, адже не існує позовів до адвокатів, 
але провадження проти адвокатів у інших євро-
пейських країнах виникають нечасто, та все ж 
трапляються. Ця практика прийде і до України. 
Навіть якщо не буде таких випадків, клієнт має 
бути впевненим, що у разі недбалості з боку ад-
воката мінімальні втрати клієнта будуть відшко-
довані через страхування.

Та попри всі недоліки та переваги страхуван-
ня професійної діяльності адвокатів все частіше 
пропонується на ринку страхових послуг, напри-
клад, цим видом страхування займаються такі 
страхові компанії як ПАТ «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС», НАСК «Оранта», 
ПАТ «Страхове товариство «Гарантія» (табл. 1). 

Таблиця 1
Страхові тарифи СПВ адвокатів

Страхова 
сума, грн.

Стра-
ховий 
тариф, 

%

Страхова 
премія, 

грн.

Стра-
ховий 
тариф, 

%

Страхо-
ва пре-
мія, грн.

Франшиза 1% Франшиза не 
передбачається

200 000,00 0,19 380,00 0,21 480,00
400 000,00 0,14 560,00 0,16 640,00

1 000 000,00 0,12 1 200,00 0,13 1 300,00
2 000 000,00 0,10 2 000,00 0,11 2 200,00

Як зазначалось раніше, страховий тариф в 
даному виді страхуванні залежить від ризико-
вості професії, тому ми спостерігаємо досить ви-
сокі тарифи при страхуванні адвокатської діяль-
ності [6].

Якщо звертатись до законодавчої бази, то 
сьогодні в Україні немає закону, який би прямо 
закріплював страхування професійної діяльності 
адвоката у формі добровільного або обов’язкового 
страхування. Водночас у Законі «Про страхуван-
ня» перелік видів добровільного страхування не є 
вичерпним. Це дає теоретичну можливість вести 

мову про страхування професійної відповідаль-
ності адвоката.

Натомість Закон врегульовує страхування ді-
яльності інших представників юридичної про-
фесії: приватного нотаріуса, арбітражного керу-
ючого, тимчасового адміністратора, ліквідатора 
фінансової установи. Обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності застосову-
ється лише до приватних нотаріусів та нотаріу-
сів, які виконують функції державних реєстра-
торів речових прав на нерухоме майно.

З огляду на часту взаємодію приватних но-
таріусів з фізичними особами, специфіку діяль-
ності щодо вчинення юридичних дій з нерухоміс-
тю тощо, а отже, і підвищену відповідальність, 
цілком доцільним та виправданим є зобов’язання 
приватних нотаріусів страхувати свою цивільно-
правову відповідальність, пов’язану зі здійснен-
ням професійної діяльності.

Щодо перспектив цього виду страхуван-
ня, то у 2020 році, згідно з Планом дій впрова-
дження Стратегії реформування судочинства, 
судоустрою та інших суміжних інститутів на 
2015-2020 роки, на законодавчому рівні буде за-
кріплено і обов’язкове страхування професійної 
діяльності адвоката.

Таким чином страхування надаватиме впев-
неність клієнту у тому, що у разі настання стра-
хового випадку, йому буде виплачена хоча б 
якась частина коштів на покриття понесених ним 
збитків. З іншого боку, страхування збільшить 
довіру до українських адвокатів з боку клієнтів, 
особливо іноземних. 

Запровадження страхування також підви-
щить професійний рівень української адвокату-
ри і сприятиме підвищенню здорової конкурен-
ції. Якщо адвокат за своє недбальство буде нести 
не тільки кваліфікаційно-дисциплінарну, але і 
майнову відповідальність, деякі недобросовісні 
або некваліфіковані адвокати можуть раз і наза-
вжди втратити попит на свої послуги.

Планується, що в Україні страховий платіж 
становитиме не більше 100 грн в місяць, але у 
разі настання страхового випадку дасть змогу 
мінімізувати фінансові витрати адвоката на по-
криття збитків [5].

Під час Українсько-німецького форуму було 
наголошено, що страхування є звичайною прак-
тикою у Німеччині, але ми самі повинні виріши-
ти, які кроки потрібно зробити для європейської 
реформи адвокатури, а їх іще багато попереду. 

Нагадаємо, що наразі йде активне обговорення 
змін до Закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та удосконалення його положень і, 
сподіваємось, справа нарешті зрушиться з місця.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
враховуючи вищесказане, досвід іноземних країн 
та світові тенденції правого регулювання такого 
виду страхування, як страхування професійної 
відповідальності адвокатів щодо запровадження 
його, як обов’язкового, очевидною є потреба в за-
кріпленні на законодавчому рівні в Україні ін-
ституту обов’язкового страхування професійної 
відповідальності адвокатів.
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ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД  
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У статті досліджено поняття міжнародних розрахунків суб’єктів ЗЕД, встановлено основні сучасні ризики, що виника-
ють під час зовнішньоекономічних розрахунків в світі, також наведено актуальні та дієві шляхи щодо зниження даних 
ризиків. Окремо розглянуто акредитив як найбільш універсальну форму міжнародних розрахунків, встановлено його 
переваги та недоліки. Проаналізовано умови сучасних українських банків, які надають послугу акредитива. Визначено 
напрями мінімізації існуючих основних ризиків.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Сьогодні важко собі уявити зовнішньоекономічні 
відносини без міжнародних розрахунків. Це, пев-
но, найважливіший інструмент взаємовідносин 
між суб’єктами ЗЕД.

Міжнародні розрахунки являють собою сис-
тему організації, регулювання і здійснення пла-
тежів за грошовими зобов’язаннями і вимогами, 
що виникають при реалізації ЗЕД [1, c. 9]. Їх, пе-
реважно, здійснюють у безготівковій формі, ро-
блячи відповідні записи на банківських рахунках 
в уповноважених банках. 

В умовах сучасної кризи, для мінімізації не-
гативних наслідків, актуальним буде розглянути 
саме ризики, з якими суб’єкти ЗЕД можуть зі-
штовхнутись в процесі здійснення розрахунків 
один з одним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою ризиків при міжнародних розрахун-
ках займались Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Ру-
дан, О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусі-
єць, Н.М. Сушко, та інші, однак залишаються 
певні питання, які ще потребують уточненнь.

Невирішені раніше частини загальної про-
блеми. Проблемою статті є визначення осно-
вних засобів мінімізації кредитного, регіональ-
ного та валютних ризиків, як основних ризиків, 
які виникають під час міжнародних розрахунків 
суб’єктів ЗЕД, розгляд акредитива, в тому чис-
лі покритого, як найбільш універсальної форми 
міжнародних розрахунків між суб’єктами ЗЕД в 
сучасних економічних умовах. 

Метою статті є визначення певних засобів мі-
німізації основних ризиків в міжнародних розра-
хунках, розгляд акредитива, як найбільш універ-
сальної форми міжнародних розрахунків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародні платіжні угоди, конвенції, норми на-
ціонального законодавства, торгові, кредитні та 
інші угоди – все це являє собою правову осно-
ву міжнародних розрахунків. Крім того, важ-
ливе місце в правовому регулюванні займають 
і систематизовані й уніфіковані норми та звичаї 
світової банківської системи, які закріплюються 
відповідними конвенціями по векселям, акреди-
тивам, інкасо та банківським гарантіям. 

Серед суб’єктів міжнародних розрахунків ви-
діляють: 

•	імпортерів;	
•	експортерів;	
•	банки,	кредитні	установи;	
•	державу;	
•	міжнародні	організації;	
•	фізичних	осіб.	

Таблиця 1.1
Засоби та способи платежів,  

які використовують в міжнародній торгівлі
Способи 
платежів Засоби платежів Форми 

розрахунків
•	Готівковий	
платіж
•	Авансовий
•	Платіж	в	
кредит

•	Чеки
•	Банківські	
трати
•	Переводні	
векселі
•	Платіжні	дору-
чення (поштові)
•	Телеграфні	
платіжні дору-
чення
•	Грошові	пере-
кази, в системі 
SWIFT

•	Документарні:
•	(інкасо,	акреди-
тиви).
•	Недокументарні:
•	банківський	
переказ
•	авансові	пла-
тежі
•	векселі
•	платіж	на	від-
критий рахунок
•	чеки

Джерело: [1, с. 11]

В умовах сучасної кризи, виникають певні ри-
зики для суб’єктів ЗЕД при міжнародних розра-
хунках. Основними такими ризиками вважають:

1. Кредитний ризик.
2. Валютний ризик.
3. Регіональний ризик. 
Кредитний ризик пов’язується з небажанням 

або нездатністю покупця платити. На сьогодніш-
ній день, це найбільш імовірний ризик, врахо-
вуючи те, що успіх в судовій справі проти іно-
земного порушника зобов’язання, порівняно з 
місцевим, достатньо малий. Та й в цілому, пору-
шення судового позову проти іноземця вимагає 
витратити набагато більше коштів та часу [2].

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	використання	акредитива;	
•	отримання	страхового	покриття	експортних	

кредитів; 
•	отримання	готівкових	депозитів.	
Більше того, може існувати і загальний кре-

дитний ризик в банківській системі країни пла-
тиника, який суб’єкт-продавець може використа-
ти певним чином, як індикатор надійності свого 
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потенційного партнера по зовнішньоекономічним 
відносинам, виходячи із загальної картини того, 
що відбувається в банківській системі тієї країни, 
в якій функціонує потенційний партнер (платник).

Так, протягом 2008-2014 рр. в Україні скла-
лась така загальна картина:

 

Рис. 1. Динаміка заборгованості в банківській 
системі України з 01.01.2008 р. по 01.01.2015 р. [3]

Отримані дані показують, протягом аналізо-
ваного періоду відбулось значне зростання част-
ки проблемних кредитів (за весь період частка 
недіючих кредитів в структурі наданих кредитів 
зросла з 4,16% до 20,36%; частка простроченої 
заборгованості зросла з 1,3% до 13,5%). Такий 
результат, безперечно, викликано, перш за все, 
погіршенням фінансового стану платників, в ре-
зультаті погіршення економічного стану України, 
розвитку політичної кризи, інфляційних проце-
сів та девальвації гривні. 

Тому, можна стверджувати, що прямим свід-
ченням проблем в економіці держави є наявність 
проблемних кредитів в портфелях банків, а це 
важливо знати суб’єктам ЗЕД.

Валютний ризик пов’язується із зміною курсу 
валюти. Ця зміна може вплинути несприятливо 
на становище імпортера та експортера, вона не 
залежить прямо від волі покупця, або продавця. 
А вартість національної валюти в майбутньому 
розрахунку в іноземній валюті повністю залежить 
від обмінного курсу між валютами (в особливості, 
коли ринкові сили впливають на курси обміну) [2].

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	форвардне	валютне	хеджування;
•	ф’ючерси	на	ринку	опціонів;
•	виписування	рахунків	у	власній	валюті,	або	

у валюті, яка має досить стійку вартість (фунт 
стерлінгів, долар, євро, єна);
•	контрактне	забезпечення	–	це,	коли	відбу-

вається коригування ціни на основі обумовлених 
змін у валютному курсі.

Результати аналізу динаміки офіційного кур-
су вітчизняної валюти відносно євро та долару 
США показують, що в останні роки в Україні спо-
стерігається нестабільність гривні, яка викликає 
валютний ризик, серйозний для суб’єктів ЗЕД. 
У випадку, коли збігається валюта ціни та валюта 
платежу, ризик спричиняється зміною курсу ва-
люти, вказаній в контракті порівняно з національ-
ною валютою. Якщо ж валюта платежу і валюта 
ціни не збігаються, то експортер, в такому випадку, 
зазнає збитків при збільшенні курсу валюти пла-
тежу відносно валюти ціни, тому що він отримує, 
в грошовому еквіваленті, менше, аніж зазначена в 
контракті сума. Для імпортера виникають валютні 

ризики при зниженні курсу валюти платежу від-
носно валюти ціни, оскільки необхідно більше за-
платити національної валюти для її купівлі.

 

Рис. 2. Динаміка офіційного курсу гривні  
до долара США та до євро (середній за період)  
у січні 2008-2016 років, грн. за 100 дол. США,  

за даними НБУ [3]

Коли збігається валюта ціни з валютою пла-
тежу, в експортера валютний ризик виникає при 
знеціненні валюти контракту по відношенню до 
його національної валюти. Відповідно навпаки- 
для імпортера.

Валютні ризики найбільше вірогідні для екс-
портерів та імпортерів вже готової продукції, 
особливо це стосується обладнання та машин, 
через те, що такого роду контракти укладають, 
як правило, з умовою відстрочки платежу. Відпо-
відно, чим більший проміжок часу від підписання 
контракту до проведення платежу за цим контр-
актом, тим більша вірогідність коливань валют.

Регіональний ризик зазвичай спричиняється 
економічними, або політичними подіями, що ма-
ють місце в державі імпортера і які спричини-
ли постійне або термінове призупинення виплат 
експортеру. Цей вид ризику може також вклю-
чати відсутність можливості обміну власником 
валюти певної держави у валюту іншої країни 
внаслідок накладеного урядом обмеження. 

Засоби щодо мінімізації цього ризику:
•	отримування	страхового	покриття	експорт-

них кредитів;
•	використання	підтвердженого	акредитива.	
Так як більш універсальна форма міжна-

родних розрахунків це акредитив, який до того 
ж пропонується в якості засобу мінімізації роз-
глянутих ризиків, пропонується розглянути його 
більш детально. акредитив являє собою: 1) вид 
банківського рахунку, за яким здійснюються без-
готівкові розрахунки; 2) іменний цінний папір, 
який засвідчує право особи, на ім’я якого він ви-
писаний, одержати в кредитній установі (банку 
тощо) вказану в ньому суму. Розрізняють акреди-
тиви: безвідкличний та відкличний. Безвідклич-
ний акредитив відкривається на певний строк 
до закінчення якого не може бути анульованим. 
У разі відкриття відкличного акредитиву, його 
дія може припинятись банком до моменту настан-
ня терміну, вказаного в самому акредитиві. Крім 
того, розрізняють підтверджені і непідтверджені 
іншим банком акредитиви. Підтверджений акре-
дитив зобов’язує банк, через який ведеться опла-
та, взяти на себе зобов’язання виконати платіж, 
вказаної в акредитиві суми, незалежно від того, 
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чи надійдуть кошти в банк, в якому акредитив 
було відкрито. Якщо такого підтвердження нема, 
то акредитив вважається непідтвердженим. По-
ширені також і перекладні акредитиви. В пере-
кладному акредитиву бенефіціару (тобто тому, на 
чию користь він відкритий) надається спеціальне 
право отримати інший акредитив в іншому банку 
на свою користь, або користь інших осіб.

За документарного або товарного акредитиву 
правила перевірки документів та правовідносини 
між сторонами регламентує Міжнародна торгова 
палата, видаються в спеціальних Уніфікованих пра-
вилах і звичаях для акредитивів [8]. Банки, як по-
казує практика, за виконання операцій, пов’язаних 
з акредитивами, стягують комісійну плату.

Що стосується розміру комісій за акредити-
вом, то однозначно можна стверджувати, що в 
першокласних європейських чи американських 
банках з рейтингами інвестиційного класу їх 
розмір вищий, ніж в українських банках. «Це й 
зрозуміло, адже їх зобов’язання і надійність на 
ринку високо оцінюються».

Саме акредитивну форму розрахунків можна 
порекомендувати у випадках, коли між експор-
тером та імпортером укладаються:

1. перша угода;
2. угоди на великі суми;
3. угоди, пов’язані з кредитами на тривалі 

строки;
4. угоди з імпортерами із країн, які перебува-

ють у важкому економічному становищі, відомих 
низькою культурою оплати та нестабільністю по-
літико-економічної ситуації;

5. кредитоспроможність покупця викликає 
сумнів;

7. наявність валютних і інших обмежень в 
країні імпортера;

8. товари виготовляються за спеціальним за-
мовленням і тому їх реалізація іншому покупцю 
неможлива;

9. угоди з резидентами й країн, які потребу-
ють оформлення платежів виключно через акре-
дитиви.

Встановлена практика показує, що акреди-
тив – найскладніша та найдорожча форма розра-
хунків, так як банки беруть доволі високу комісію 
(близько 3% від суми всього платежу) [4; 5; 6; 7].

В загальному обсязі міжнародних розрахун-
ків, в Україні частка акредитивної форми менша 

аніж частка банківських переказів. Дані кількох 
провідних банків України свідчать про те, що 
структура зовнішньоекономічних розрахунків в 
Україні розподіляється приблизно так: частка 
банківських переказів складає приблизно 90%, 
частка акредитива – 9%, частка інкасо – 1%. Не-
зважаючи на всі переваги акредитивної форми 
розрахунків, його найсуттєвіший недолік – це 
його висока вартість, яка наведена вище у табл. 2.

Висновок. Україна, зі своєю нестабільністю 
економіки, про що свідчить. як мінімум, частка 
проблемних позичок в загальній кількості на-
даних позичок та особливо нестабільність на-
ціональної валюти в останні роки, стикається з 
такими основними ризиками при міжнародних 
розрахунках суб’єктів ЗЕД: кредитний, регіо-
нальний та валютний. Найпоширенішим, на сьо-
годні, являється саме кредитний ризик (ризик не 
отплати послуги, або товару); дуже важливим є 
зміна валютного курсу (як реакція на економіч-
ні процеси в середині країни)- звідси випливає 
важливість попередження валютного ризику при 
розрахунках. Серед загальних методів мініміза-
ції даних ризиків, на нашу думку, є такі:
•	використання	акредитиву	як	форми	міжна-

родних розрахунків;
•	страхування
•	контрактне	забезпечення.
Розглядаючи акредитив як універсальну та 

максимально сприятливу форму розрахунків, 
зазначимо, що, акредитив – угода, за якою банк 
зобов’язується відповідно до вимоги клієнта 
оплатити документи третій особі, відкривши на її 
користь акредитив. Найголовніша функція акре-
дитива полягає в тому, що він надає впевненості 
й зменшує ризики як для експортера, так і для 
імпортера. Акредитив надає впевненості експор-
теру, що банк оплатить перевезену продукцію, а 
імпортера – що оплата експортеру не буде ви-
конана до того часу, доки не буде встановлено, 
що вся документація, представлена ним, відпо-
відає термінам та умовам угоди. не дивлячись на 
складність та високу вартість, а також і трудно-
щі використання, саме акредитив як форма між-
народних розрахунків зможе вберегти і імпор-
тера, і експортера від основних ризиків, які на 
сьогоднішній день є досить вірогідними в умо-
вах нестабільності економік певних країн, в тому 
числі і України. 

Таблиця 2
Умови українських банків, що надають послугу покритого акредитива  

на імпорт для юридичних осіб

Назва 
установи

Відкриття акредитива, 
% від його суми

Здійснення 
платежу в рамках 
акредитива, % від 

суми платежу

Внесення змін в умови 
акредитива, % від його 

суми

Ануляція акредитива, 
% від його суми, або 
визначений тариф 

банку

ПриватБанк 0,2%, мін. 100 грн., 
макс. 2000 грн. 100 грн. 250 грн. 0,1% от суммы, мін. 

50 грн., макс. 250 грн.

Укрексімбанк 0,2%, мін. 50 долл., 
макс. 2000 долл.

0,25% от суми, 
мін. 10 долл., макс. 

300 долл.

0,2%, мін. 50 долл., макс. 
2000 долл.; другие изме-

нения: 30 долл.
30 долл.

Райффайзен 
Банк Аваль

0,3%, мін. 800 грн. или 
300 долл. відсутня 0,3% від суми аккреди-

тиву 600 грн.;
у гривні 250 грн.; в 
інвалюта 50 долл.

УкрСиббанк
0,2%, мін. 200 долл. 

США, макс. 4000 долл. 
США

0,15%, мін. 30 долл., 
макс. 150 долл.

0,2%, мін. 100 долл. 
США, макс. 1000 долл. 50 долл.
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И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Аннотация
В статье исследовано понятие международных расчетов субъектов ВЭД, установлены основные современные риски, 
возникающие при внешнеэкономических расчетах в мире, также приведены актуальные и эффективные пути сни-
жения этих рисков. Отдельно рассмотрен аккредитив как наиболее универсальная форма международных расчетов, 
установлены его преимущества и недостатки. Проанализированы условия современных украинских банков, предо-
ставляющих услугу аккредитива. Определены направления минимизации существующих основных рисков.
Ключевые слова: международные расчеты, риски, аккредитив, покрытый аккредитив, кредитный риск, валютный 
риск, региональный риск.
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MAJOR RISKS FOR FEA SUBJECTS AT INTERNATIONAL PAYMENTS  
AND THE WAYS TO MINIMIZE THEM

Summary
The article explores the concept of international payments of the subjects of foreign economic activity, sets major risks 
that arise during foreign payments, describes relevant and effective ways to reduce these risks. Besides, the article 
considers the letter of credit as the most universal form of international payments, sets its advantages and disadvantages. 
It also analyzes conditions of modern Ukrainian banks that provide the letter of credit. It specifies the way of minimizing 
the major risks.
Key words: international payments, risk, credit, covered by a letter of credit, credit risk, currency risk, country risk.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

У статті розглянуто обсяги експорту товарів з України за 1-ше півріччі 2017 року. Проаналізовано яка продукція 
займає найбільшу частку експорту України. Приведено інформацію про обсяги і структуру експорту Запорізької 
області. Визначено перспективи переходу Запорізької області до виготовлення машин, обладнання та механізмів. 
Порівняно географічну структуру експорту Запорізької області за 2016-2017 роки. Визначено проблеми переходу 
Запорізькою областю та Україною в цілому до виготовлення та експорту високотехнологічної продукції. Запропонова-
но шляхи розвитку науково-технологічного потенціалу Запорізького регіону та України.
Ключові слова: структура експорту, підприємства, науково-технологічний потенціал, недорогоцінні метали, 
високотехнологічна продукція.
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Постановка проблеми. Зовнішня торгівля 
України відіграє значну роль у соціально-еконо-
мічному розвитку держави. Географічна та то-
варна структури експортно-імпортної діяльності 
країни змінюються під впливом зовнішньополі-
тичних орієнтирів держави і залежить від потен-
ціалу, яким володіє країна. Специфіка зовнішньої 
торгівлі України полягає не лише у територіаль-
них особливостях обсягів експорту та імпорту, а 
й у відмінностях географічної структури зовніш-
ньоторговельних операцій регіонів. Історично 
сформовані зовнішньоекономічні зв’язки регіонів 
України з країнами-сусідами суттєво познача-
ються на сучасному стані та тенденціях зовніш-
ньої торгівлі країни. Україна має багатий при-
родно-ресурсний потенціал, тому значну частку 
експорту товарів займають саме напівфабрикати 
і сировинні продукти. Але сировинні продукти 
виснажують природно-ресурсний потенціал кра-
їни і приносять країні не значний прибуток.

У деяких регіонах України сконцентровано 
науково-технологічний потенціал, але треба його 
розвивати і виходити на ринки тих торговельних 
партнерів, доля ринку яких є однією з найбіль-
ших на світовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом увагу дослідників привертають 
не так обсяги експорту, як його структура. Про-
блеми товарної структури експорту України 
знайшли широке відображення у наукових пра-
цях Я. Базилюк [1], Т. Вахненко [2], Т. Мельник 
[3], А. Філіпенко [4] та багатьох інших вітчизня-
них вчених.

За даними сайту Державної статистики Укра-
їни можна простежити товарну, географічну 
та регіональну структуру експорту України [5].

Українська класифікація товарів зовнішньое-
кономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складається на 
основі Гармонізованої системи опису та кодуван-
ня товарів та затверджується законом про Мит-
ний тариф України. Ведення УКТ ЗЕД здійснює 
центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну подат-
кову і митну політику, в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України [6].

Метою статті є виявлення переваг від пере-
ходу підприємств Запорізької області та України 
в цілому від виготовлення та експорту сировин-
ної продукції до високотехнологічної продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
підсумком 1-го півріччя 2017 року обсяг експорту 
товарів з України зріс на 24,2% (або на 4,03 млрд. 
дол.) порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Серед регіонів України позитивний внесок 
у динаміку експорту внесли Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Полтавська, Київська, Ві-
нницька області та місто Київ, що складає 76,9% 
приросту експорту [7].

Щодо товарної структури експорту України, 
то частка недорогоцінних металів у 2017 році 
складає 23,4% [5]. У більшій мірі Україна експор-
тує чорні метали. Запорізький регіон є промисло-
вим центром України, де, до того ж, сконцентро-
вано поклади чорних металів, він забезпечує не 
лише країну недорогоцінними металами та виро-
бами, а й експортує їх до інших країн.

Підприємства Запорізької області у 2017 році 
забезпечили 6,89% загального експорту України 
і посіли 4-те місце серед інших регіонів. Тим са-
мим, Запорізька область продемонструвала, що 
вона є експортоорієнтованим регіоном та забез-
печує притоки іноземної валюти до України.

Щодо динаміки експорту в Запорізькій облас-
ті, то вона є, як і в цілому в Україні, позитив-
ною. Порівняно з 2016 роком експорт Запорізь-
кої області у 2017 році збільшився на 30% (на 
688,1 млн. дол.) [8].

Розглянемо детальніше товарну структуру 
експорту Запорізької області у 2017 році порів-
няно з 2016 роком (графік 1).

Можна помітити, що основу експорту складає 
торгівля недорогоцінними металами, що складає 
майже 57%. Тоді як торгівля машинами, облад-
нанням і механізмами займає друге місце у то-
варній структурі експорту регіону, вона стано-
вить 18,6%. Але, треба зазначити, що приріст 
частки товарів саме цієї категорії був найбіль-
шим і склав 42%, а приріст обсягу товарів екс-
порту недорогоцінних металів – 32%. Це свідчить 
про технологічний потенціал регіону та можли-
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вість поступового переходу до експорту високо-
технологічної продукції.

Такий перехід має дуже позитивне значення 
для економіки регіону і країни, адже виготовлен-
ня і торгівля машинами, обладнанням і механіз-
мами має ряд переваг, серед яких такі:

– високотехнологічна продукція має високий 
рівень доданої вартості, який забезпечив би при-
ток іноземної валюти до країни;

– торгівля високотехнологічною продукцією 
говорить про високий технологічний розвиток 
країни;

– підприємства, що виготовляють високотех-
нологічну продукцію є привабливими для інозем-
них інвесторів;

– ціни на високотехнологічну продукцію за-
лежать у більшій мірі від якості продукції, а не 
від світових цін.

Отже, виробництво високотехнологічної про-
дукції, принесло б Україні більший прибуток 
і технологічний розвиток.

Серед причин, які викликали приріст частки 
машин, обладнання та механізмів у структурі 
експорту Запорізького регіону у 2017 році мож-
на назвати зниження обсягу товарів експорту до 
Російської Федерації.

Хоча частка товарів екс-
порту до країн ЄС залиша-
ється відносно стабільною. 
Але через зниження мож-
ливостей реалізації товарів 
у РФ, помітним став факт 
нарощування підприєм-
ствами регіону присутності 
на нових ринках.

Однак, не дивлячись на 
збільшення обсягів експор-
ту високотехнологічної про-
дукції у Запорізькій області, 
загалом в Україні спостері-
гається спад долі категорії 
машин, обладнання та тех-
нологій у експорті товарів 
Україною.

Однією з проблем, що 
гальмує український екс-
порт машин, обладнання 
та механізмів є низький рі-
вень конкурентоспромож-
ності вітчизняної високо-
технологічної продукції. 
Для високотехнологічних 
галузей характерна гло-
бальна конкуренція. В умо-
вах глобальної конкуренції 
лідерство компанії забез-
печується її діяльністю на 
всіх ринках, але особливо 
необхідно завоювати пере-
вагу в стратегічно важливих 
країнах, де місткість ринку 
найбільша й існує розвинута 
інфраструктура.

Україна має стратегіч-
но важливого торгівельного 
партнера, чия місткість рин-
ку є однією з найбільших, це 

Європейський Союз. При чому ЄС є найбільшим 
торговельним партнером України і з кожним ро-
ком зв’язки між Україною і ЄС посилюються.

Отже, в Україні існують умови для того, щоб 
переорієнтувати структуру експорту з сировин-
них товарів на високотехнологічні. Тим більше, 
в Україні вже є підприємства, які виготовляють 
високотехнологічну продукцію, експортують її 
та визнаються розвиненими країнами.

Серед таких підприємств в Україні діє єдине 
та одне з небагатьох у світі підприємств, яке 
має завершений цикл виробництва авіаційних 
двигунів – ВАТ «Мотор Січ», що знаходиться 
в Запорізькій області. Підприємство виявляє ви-
соку експортну активність і має постійні пред-
ставництва за кордоном, багатий досвід і про-
фесійних кадрів [9].

У першу чергу, таким підприємствам потріб-
на підтримка та захист з боку держави, адже 
для того, щоб розвивати зовнішню торгівлю ви-
сокотехнологічною продукцією, ця продукція по-
винна бути якісною, а значить і конкурентоспро-
можною. Отже, на державному рівні це:

– забезпечення підтримки розвитку галу-
зей народногосподарського комплексу України, 
в яких сконцентровано науково-технічний по-
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тенціал шляхом: здійснення фінансування ці-
льових програм за участю держави; надання 
пільгових кредитів; здійснення державних за-
купівель;

– зменшення розміру податку на прибуток 
для виробників високотехнологічної продукції, 
що є конкурентоспроможною на зовнішньому 
ринку;

– продовження роботи над формуванням на-
ціональної інноваційної системи, яка забезпечу-
вала б взаємодію наукових організацій, вищих 
навчальних закладів, інноваційних і виробничих 
підприємств;

– розширення форм інфраструктури інно-
ваційного ринку шляхом створення технопар-
ків, технополісів, наукових центрів, бізнес-ін-
кубаторів.

Коли українська продукція вийде на світо-
вий ринок і інші країни, особливо ті країни, що 

мають найбільшу долю ринку, будуть виявляти 
попит на українську високотехнологічну про-
дукцію, тоді з’явиться підтримка з боку інозем-
них інвесторів.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
тягом багатьох років Україна була і залиша-
ється країною, що експортує переважно си-
ровину, матеріали та напівфабрикати. Хоча 
обсяги експорту товарів в України зростають, 
товарна структура експорту є не найкращою 
для економіки країни. Адже сировинні продук-
ти мають низьку додану вартість, ціни на таку 
продукцію мінливі, технології не розвиваються 
і до того ж на світовому ринку з’являється ще 
більше підприємств, які експортують сировин-
ну продукцію по нижчим цінам через низьку 
енергоємність виробництва.

На прикладі Запорізької області можна про-
стежити, що у 2017 році приріст обсягів експорту 

машин, обладнання і механіз-
мів перевищив приріст обсягів 
експорту недорогоцінних ме-
талів, що ще раз показує, що 
у Запорізькій області скон-
центровано науково-техноло-
гічний потенціал. Це також 
може бути пов’язано з тим, 
що частка експорту товарів 
у Російську Федерацію скоро-
тилася, що дало поштовх для 
пошуку нових торговельних 
партнерів.

В цілому Україна почала 
розширювати експорт саме 
у країни Європейського Со-
юзу. Це відіграє позитивну 
роль для національної еко-
номіки тому, що доля ринку 
ЄС є однією з найбільших. 
Якщо вийти на такий ринок 
з високотехнологічною про-
дукцією, яка буде якісною 
і конкурентоспроможною, 
то це дасть поштовх для 
масштабної трансформації 
товарної структури україн-
ського експорту. А для того, 
щоб українська високотех-
нологічна продукція змогла 
привернути увагу інозем-
них партнерів, треба вдо-
сконалювати виробництво 
машин, обладнання, механіз-
мів та іншої високоінтелек-
туальної продукції всередині 
країни. Перш за все шляхом 
переливу капіталу у галузі, 
в яких сконцентровано на-
уково-технічний потенціал 
країни, їх підтримку шляхом 
зниження розміру податку 
на прибуток, надання піль-
гових кредитів та виконання 
інших заходів, що сприяти-
муть розвитку виробництва 
високоінтелектуальної про-
дукції.
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Аннотация
В статье рассмотрены объемы экспорта товаров из Украины за 1-е полугодии 2017 года. Проанализированы какая 
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и механизмов. По сравнению географическую структуру экспорта Запорожской области 2016-2017 годы. Определены 
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PROBLEMS OF THE EXPORT STRUCTURE OF UKRAINE

Summary
The article examines volumes of export of goods from Ukraine in the first half of 2017. It was analyzed which products occupy 
the largest share of Ukraine’s exports. The information on the volumes and structure of exports of Zaporizhzhya region is 
given. The prospects of transition of Zaporizhzhya region to the manufacture of machines, equipment and mechanisms are 
determined. Relatively geographical structure of export of Zaporizhzhya Oblast for 2016-2017. The problems of transition 
of Zaporizhzhya region and Ukraine as a whole to the production and export of high-tech products are determined. 
The ways of development of scientific and technological potential of Zaporizhzhya region and Ukraine are offered.
Key words: export structure, enterprises, scientific and technological potential, precious metals, high-tech products.
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Пocтанoвка прoблeми. Перехід до інновацій-
ної моделі розвитку вимагає від українського 
суспільства і держави принципово нового став-
лення до питання формування трудового по-
тенціалу. Це пов’язано передусім із реалізацією 
Угоди про асоціацію між Європейським союзом 
і Україною, потребами в інноваційно-інвести-
ційному розвитку країни, розбудові новітньої 
економіки для реалізації національних інтересів 
у контексті розвитку України як демократич-
ної, соціальної держави з розвинутою ринковою 
економікою.

В yмoвах рoзбyдoви eкoнoмiки iннoвацiйнoгo 
типy, ycкладнeння тeхнoлoгiчних прoцeciв 
y галyзях нацioнальнoї eкoнoмiки, ширoкoгo 
заcтocyвання автoматизoванoгo oбладнання 
та iнфoрмацiнo-кoмyнакацiйних тeхнoлoгiй, 
прeд’являють якicнo нoвi вимoги дo кiлькicних 
та якicних характeриcтик трyдoвoгo 
пoтeнцiалy. Уce цe oбyмoвлює нeoбхiднicть 
рoзрoбки вiдпoвiдних мeтoдичних пoлoжeнь 
статистичнoгo oцiнювання iннoвацiйнoгo 
рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy.

Збільшення частки технологій підвищує ви-
моги до якості трудового потенціалу й навичок 
працівників, вимагає інвестицій у підвищення 
кваліфікації та перекваліфікацію робітників, 
у модернізацію системи професійної підготовки, 
в розвиток системи навчання протягом життя. 
Зростання людського капіталу, підвищення рів-
ня професійних навичок і компетенції праців-
ників висувають нові вимоги до продуктивності 
праці на робочих місцях, а отже і до якості пер-
спективного планування напрямів і пріоритетів 
економічного розвитку в нерозривному зв’язку 
з потребами ринку праці й соціально-демогра-
фічними показниками.

Перехід України до моделі розвитку, в якій 
основним джерелом економічного зростання 
є розвиток людського капіталу, потребує карди-
нального перегляду методів і механізмів регулю-
вання ринку праці для забезпечення перерозпо-
ділу зайнятості за видами діяльності й секторами 
економіки. Вагоме значення мають не лише рі-
вень і якість підготовки фахівців, а і їх відпо-

відність потребам ринку праці, тобто збалансова-
ність попиту та пропозиції кадрів.

Сучасний ринок праці визначається двома 
суперечливими тенденціями, узгодження яких 
дасть змогу збалансувати і кількісні, і, найголовні-
ше, якісні показники попиту та пропозиції робочої 
сили на ринку праці. Перша тенденція – невід-
повідність рівня зростання ВВП обсягу збільшен-
ня кількості робочих місць, унаслідок чого значна 
кількість країн не може вирішити накопичені про-
блеми у сфері зайнятості, такі як високий рівень 
безробіття, неповна зайнятість, недовикористання 
професійних навичок, зокрема молоді, хронічна 
гендерна й вікова нерівність тощо.

Друга тенденція – зростання потреби 
в залученні нових людей до ринку праці (у т. ч. 
в контексті збереження зайнятості, забезпечення 
ефективного переходу від безробіття до роботи), 
що спрямована на зменшення кількості осіб і сі-
мей, які перебувають на «утриманні» держави 
або муніципалітетів.

Аналiз ocтаннiх дocлiджeнь i пyблiкацiй 
з прoблeми. Різні аспекти характеристик рин-
ку праці та сфери зайнятості населення дослі-
джували такі вчені, як З. Бараник, O. Бoднарyк, 
В. Ваcильчeнкo, Б. Гeнкiн, А. Гринeнкo, O. Грiшнoва, 
В. Гриньoва, Н. Єciнoва, Л. Кeрб, А. Кoцyр, 
E. Лiбанoва, В. Лич, В. Пoнoмарeнкo, C. Ceмбeр, 
Р. Чoрний, Л. Шаyльcька. Однак треба зазначити, 
що проблеми впливу ринку праці та сфери зайня-
тості на розвиток та відтворення трудового потен-
ціалу залишаються досі недостатньо дослідженими. 
Цим зумовлена необхідність поглибленого вивчен-
ня зазначеної проблематики та її актуальність.

Мeтoю дocлiджeння є статистичне оцінюван-
ня компоненти зайнятості трудового потенціалу 
на державному та регіональному рівнях.

Виклад ocнoвнoгo матeрiалy досліджен-
ня. Трyдoвий пoтeнцiал – цe icнyюча cьoгoднi 
та пeрeдбачyвана в майбyтньoмy cyкyпна 
чиceльнicть грoмадян працeздатнoгo вiкy, якi за 
пeвних oзнак (cтан здoрoв’я, пcихoфiзioлoгiчнi 
ocoбливocтi, ocвiтнiй, фахoвий та iнтeлeктyальний 
рiвнi, coцiальнo-eтнiчний мeнталiтeт тoщo) здатнi 
та мають намiр здiйcнювати трyдoвy дiяльнicть.
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Icнyючi мeтoдичнi пiдхoди, щo заcтocoвyютьcя 
для oцiнки трyдoвoгo пoтeнцiалy, мoжна 
рoзпoдiлити на три грyпи: oцiнка в натyральнoмy, 
вiднocнoмy та вартicнoмy виразi. Пeрeваги 
та дoцiльнicть заcтocyвання кoжнoгo з них, а 
такoж наявнi нeдoлiки, визначаютьcя залeжнo 
вiд мeти дocлiджeння. Нe примeншyючи 
наyкoвo-тeoрeтичнy та практичнy цiннicть 
жoднoгo з icнyючих мeтoдичних пiдхoдiв дo 
статистичної oцiнки трyдoвoгo пoтeнцiалy, cлiд 
вiдзначити, щo визначeння рiвня iннoвацiйнoгo 
рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy мoжливe лишe iз 
заcтocyванням вiднocних пoказникiв.

У cyчаcних наyкoвих дocлiджeннях пeрeвага 
надаєтьcя викoриcтанню якicних пoказникiв, 
oднак при цьoмy врахoвyютьcя такoж i кiлькicнi 
oцiнки трyдoвoгo пoтeнцiалy. У зв’язкy з цим 
значнoгo пoширeння набyли мeтoдичнi пoлoжeння 
iнтeгральнoї oцiнки трyдoвoгo пoтeнцiалy.

Iнтeгральнe oцiнювання iннoвацiйнoгo 
рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy пeрeдбачає як 
бeзпoceрeдню oцiнкy iннoвацiйнoї cкладoвoї, так 

i чинникiв oпoceрeдкoванoгo впливy, y яких та-
кий iннoвацiйний рoзвитoк вiдбyваєтьcя.

Iнтeгральнe oцiнювання iннoвацiйнoгo 
рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy пeрeдбачає 
заcтocyвання наступного алгoритмy пoбyдoви:

1. Пocтанoвка прoблeми y загальнoмy 
виглядi. Рoзширeння прoблeми дo прoблeматики. 
Oбґрyнтyвання мeти дocлiджeння.

2. Визначeння ocнoвних кoмпoнeнт 
iнтeгральнoї oцiнки та пoказникiв-iндикатoрiв 
для їх oбчиcлeння.

3. Здiйcнeння рoзпoдiлy пoказникiв-
iндикатoрiв на cтимyлятoри та дecтимyлятoри.

4. Oбчиcлeння cтандартизoваних значeнь 
пoказникiв-iндикатoрiв.

5. Рoзрахyнoк значeнь кoжнoї з кoмпoнeнт, 
включeних дo cкладy yзагальнюючoгo пoказника.

6. Oбчиcлeння вагoвих кoeфiцiєнтiв для 
кoжнoї зi cкладoвих iнтeгральнoї oцiнки.

7. Рoзрахyнoк значeнь кoжнoї з кoмпoнeнт 
yзагальнюючoгo пoказника з yрахyванням 
вагoвих кoeфiцiєнтiв.

Таблиця 1
Статистичні показники зайнятості

Позн. Показники Стимулятор / 
Дестимулятор Джерело даних

Х1.1 Рівень економічної активності, % + Статистичний щорічник України
Х1.2 Рівень зайнятості, % + Статистичний щорічник України

Х1.3
Рівень участі у неформальному секторі економі-
ки країни, % - Статистичний збірник «Економічна 

активність населення України»

Х1.4
Навантаження на одне вільне робоче місце (ва-
кансію), осіб - Статистичний збірник «Економічна 

активність населення України»

Х1.5
Рівень прийому працівників до середньооблікової 
кількості штатних працівників, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.6
Рівень вибуття працівників до середньооблікової 
кількості штатних працівників, % _ Стат. збірник «Праця України»

Х1.7 Втрати робочого часу до фонду робочого часу, % _ Стат. збірник «Праця України»

Х1.8
Частка пенсіонерів до облікової кількості штат-
них працівників, % _ Стат. збірник «Праця України»

Х1.9
Частка працівників передпенсійного віку до об-
лікової кількості штатних працівників, % _ Стат. збірник «Праця України»

Х1.10
Частка зайнятої молоді до облікової кількості 
штатних працівників, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.11
Частка учнів, студентів у чисельності економічно 
неактивного населення регіону, % + Статистичний збірник «Економічна 

активність населення України»

Х1.12
Питома вага працівників, які працювали під 
впливом шкідливих факторів, % _ Стат. збірник «Праця України»

Х1.13

Витрати на соціальні пільги понад розміри, пе-
редбачені законодавством, у середньому на одно-
го штатного працівника, на якого поширюється 
дія колективного договору, грн +

+ Стат. збірник «Праця України»

Х1.14
Співвідношення суми заборгованості із виплат 
заробітної плати, % до ФОП _ Стат. збірник «Праця України»

Х1.15
Частка працівників з повною вищою освітою до 
облікової кількості штатних працівників, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.16
Навчено новим професіям до облікової кількості 
штатних працівників, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.17
Підвищили кваліфікацію до облікової кількості 
штатних працівників, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.18
Частка керівників до чисельності осіб, які підви-
щили кваліфікацію, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.19
Частка професіоналів, фахівців до чисельності 
осіб, які підвищили кваліфікацію, % + Стат. збірник «Праця України»

Х1.20
Витрати на професійне навчання, з розрахунку 
на одного штатного працівника, грн. + Стат. збірник «Праця України»

Джерело: узагальнення автора
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8. Визначeння iнтeгральнoгo yзагальнюючoгo 
iндeкcy для кoжнoгo з рeгioнiв країни за ряд 
рoкiв.

9. Пoрiвняльний аналiз рiвня iннoвацiйнoгo 
рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy за рeгioнами та y 
рoзрiзi кoмпoнeнт iнтeгральнoгo пoказника, за 
тим cамим рeгioнoм y динамiцi.

10. Фoрмyвання виcнoвкiв, визначeння 
пeрcпeктив i прioритeтiв iннoвацiйнoгo рoзвиткy 
трyдoвoгo пoтeнцiалy рeгioнiв [1].

При визначeннi ocнoвних кoмпoнeнт 
iнтeгральнoї oцiнки cлiд врахyвати, щo в yмoвах 
фoрмyвання eкoнoмiки iннoвацiйнoгo типy 
трyдoвий пoтeнцiал, з oднoгo бoгy, виcтyпає 
в рoлi cамocтiйнoгo людcькoгo рecyрcy, щo 
вiдoбражає cтyпiнь пoтoчнoгo та пeрcпeктивнoгo 
забeзпeчeння рeгioнальнoї eкoнoмiки рoбoчoю 
cилoю та мoжливocтeй eкoнoмiчнoгo зрocтання 
в рeгioнi, а з iншoгo бoкy, є тим eлeмeнтoм 
eкoнoмiчнoгo пoтeнцiалy, щo з’єднyє та залyчає 
дo eкoнoмiчнoї дiяльнocтi вci iншi йoгo cкладoвi 
й тим cамим визначає кoнкyрeнтocпрoмoжнicть 
eкoнoмiчнoї cиcтeми рeгioнy.

Зважаючи на цe, iнтeгральнy oцiнкy трyдoвoгo 
пoтeнцiалy прoпoнyєтьcя здiйcнювати за такими 
кoмпoнeнтами:

1. Дeмoграфiчна кoмпoнeнта.
2. Кoмпoнeнта зайнятocтi наceлeння.
3. Coцiальнo-eкoнoмiчна кoмпoнeнта.
4. Мeдична кoмпoнeнта.
5. Ocвiтня кoмпoнeнта.
6. Iннoвацiйна кoмпoнeнта.
Ринок праці в сучасних умовах – це певний 

механізм, який функціонує на основі соціально-
економічних і юридичних відносин між найма-
ними працівниками, роботодавцями і державою, 
та регулює (збалансовує) співвідношення між 
пропозицією праці і попитом на неї, умовами 
праці, вартістю праці і її ціною.

Дієвість ринку праці залежить від міри 
розвитку всіх інших елементів ринкової еко-
номіки – фази економічного циклу, доскона-
лості соціально-трудових відносин, поведінки 
основних суб’єктів ринку – роботодавців ф 
найманих працівників. У свою чергу, ринок 
праці здійснює активний вплив на зазначені 
вище соціально-економічні процеси, а також 
визначає рівень заробітної плати, яка стано-
вить фінансові основу добробуту значної час-
тини населення.

Статистичні показники для інтегральної оцін-
ки характеристик ринку праці та сфери зайня-
тості населення наведені в табл. 1.

Oбчиcлeння cтандартизoваних значeнь 
пoказникiв-iндикатoрiв здiйcнюється на ocнoвi 
iнтeгральних oцiнoк, рoзрахoваних на ocнoвi 
вiдхилeнь (xij – a), cтандартизoваних варiацiйним 
рoзмахoм (xmах – xmin).

При цьoмy для cтимyлятoрiв a = xmin:
Для дecтимyлятoрiв a = xmах:

z
x x

x xij
max ij

max min

=
−

−
                     (2)

Тoбтo, zij пoказyє вiднocнy пoзицiю J-гo 
рeгioнy в дiапазoнi варiацiї за i-тoю oзнакoю. При 
виcoких значeннях i-тoї oзнаки zij наближаєтьcя 
дo 1, при низьких – дo 0. Такy cамy влаcтивicть 
має й iнтeгральна oцiнка:

G
m

zj

m

ij= ∑1

1

                      (3)

Чим вищий рiвeнь рoзвиткy влаcтивocтi, тим 
далi вiд нyля вiдхиляєтьcя значення Gj.

Значення компонент, яка характеризує ринок 
праці та зайнятість усього населення коливають-
ся у межах від 0,76 (м. Київ) та 0,37 (Тернопіль-
ська область). Отже, ширина інтервалу станови-
тиме h = (0,76 – 0,37)/5 = 0,078
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Рис. 1. Значення індексів компоненти зайнятості за регіонами у 2016 році
Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України
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За рівнем компоненти зайнятості регіони 
можна згрупувати таким чином:

– найнижчий: Тернопільська, Черкаська, Жи-
томирська, Вінницька, Кіровоградська, Херсон-
ська, Чернігівська, Хмельницька області;

– низький: Івано-Франківська, Львівська, 
Сумська, Миколаївська, Харківська, Одеська, 
Закарпатська, Запорізька, Волинська, Київська,, 
Чернівецька області;

– середній: Рівненька, Дніпропетровська, 
Полтавська області;

– високий: відсутні;
– найвищий: м. Київ.
Державна політика зайнятості населення 

залежить від темпу і характеру ринкових пе-
ретворень. Вона передбачає систему адаптації 
різних категорій незайнятого населення до ви-
мог ринку праці, а також систему соціального 
захисту безробітних та осіб з обмеженою конку-
рентоспроможністю.

Важливим напрямом активної політики зайня-
тості є професійна підготовка, перепідготовка і під-
вищення кваліфікації працівників з метою ство-
рення сприятливих умов для широкомасштабного 
розгортання процесів структурної та технологіч-
ної перебудови економіки, запобігання змушено-
му хронічному безробіттю, розв’язання кадрових 
завдань, пов’язаних із раціоналізацією зайнятості.

Водночас, у соціально-економічного роз-
виткові регіонів країни нині спостерігаються 
численні негативні явища і тенденції (низький 
рівень доходів населення, відсутність диферен-
ціації заробітної плати залежно від освітньо-
кваліфікаційного рівня працюючих, значні ре-

гіональні диспропорції), що має безпосередній 
вплив на процеси формування і використання 
трудового потенціалу.

Висновки. Характеристики ринку праці 
та сфери зайнятості населення набувають на 
сьогоднішній день особливого значення, оскільки 
саме вони є пріоритетною при його формуван-
ні трудового потенціалу. За рівнем компоненти 
зайнятості регіони України згруповано в 5 груп: 
з найнижчим, низьким, середнім, високим та най-
вищим індексом демографічної компоненти. Най-
більший індекс компоненти зайнятості в м. Києві 
(0,762), найменший – в Тернопільській області 
(0,369). Спостерігається територіальна диферен-
ціація за рівнем розвитку компоненти зайнятості 
трудового потенціалу регіонів України.

Сучасне становище у сфері зайнятості є до-
сить напруженим, що є результатом багатьох 
проблем та суперечностей, які тривалий час не 
вирішувалися, а в період кризи значно заго-
стрилися. Серед основних причин такої ситуа-
ції є: висока залежність економіки від політичної 
кон’юнктури, непослідовність проведення соці-
ально-економічної політики, жорстке державне 
регулювання сфери зайнятості, низька ефектив-
ність державної політики щодо сприяння роз-
витку середнього та малого бізнесу, зниження 
довіри населення до державної соціально-еко-
номічної політики, що призводить до тінізації 
економіки, в тому числі зайнятості. Негативно 
також впливає на ринок праці короткострокова 
орієнтованість економічної діяльності, недостат-
нє інвестування виробничої сфери, гальмування 
інноваційних процесів.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Доведено, що ефективність діяльності управлінського персоналу є одним із ключових чинників його успіху та 
конкурентоспроможності, які можливі шляхом застосування дієвого механізму забезпечення управління як пер-
соналом, так і підприємством загалом. У ході дослідження концептуальних основ побудови механізму управління 
персоналом визначено, що забезпечення ефективності управління персоналом – найважливіша умова підвищення 
ефективності діяльності підприємства в цілому. Обґрунтовано, що головною умовою сучасного розвитку є не просто 
побудова механізму управління персоналом, а використання на підприємствах запропонованих напрямів, які можуть 
забезпечити реальну соціально-економічну віддачу.
Ключові слова: управління персоналом, механізм забезпечення ефективності управління персоналом, фармацев-
тичне підприємство.

Постановка проблеми. Інтеграція України в єв-
ропейські та інші міжнародні економічні структу-
ри вимагає створення нових прогресивних госпо-
дарських, організаційно-економічних, соціальних 
механізмів, у тому числі механізмів управління 
активною трудовою діяльністю персоналу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в удосконаленні концептуальних положень 
механізму забезпечення ефективності управління 
персоналом фармацевтичних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динамічні зміни зовнішнього середовища, його 
турбулентність вимагають постійного розвитку 
та вдосконалення системи управління підпри-
ємством, розробки нових прогресивних методів і 
механізмів, здатних зменшити вплив негативних 
факторів на загальні показники діяльності під-
приємства. У таких умовах висуваються нові ви-
моги до формування механізму управління під-
приємством, ефективність функціонування якого 
повинна забезпечуватися як під впливом удоско-
налення організації виробництва, праці та управ-
ління, так і спроможністю його пристосування 
до сучасних умов господарювання. У теорії та 
практиці економіки й управління існує величез-
на кількість напрямів забезпечення ефективності 
діяльності підприємств, серед яких: удосконален-
ня технологічних процесів виробництва й торгів-
лі, обслуговування клієнтів, розширення ринків 
збуту продукції, поліпшення якості продукції, 
зниження цін, збільшення обсягів виробництва 
й продажів, підвищення продуктивності праці, 
поліпшення соціально-психологічного клімату в 
колективах, удосконалення способів і форм мо-
тивації та стимулювання праці, що передбачає 
турботу про підвищення економічних показ-
ників або поліпшення техніко-технологічного, 
людського факторів підприємства, покращення 
соціально-психологічних методів впливу або вдо-
сконалення системи мотивації та стимулювання, 
оптимізації функції контролю або планування [1].

Першим етапом у реалізації управління пер-
соналом є розробка концепції управління пер-
соналом підприємства – комплексне розуміння 
суті, цілей, завдань, принципів і методів управ-

ління персоналом у конкретних умовах функціо-
нування виробничих й управлінських підрозділів 
організації [2, с. 18]. 

Концепція й принципи управління персоналом 
слугують основою розробки кадрової політики 
підприємства. На сьогодні в науковій літерату-
рі існують різні підходи до визначення суті ка-
дрової політики. Ряд науковців [3, с. 61; 4, с. 192; 
5, с. 119] розглядають кадрову політику як ге-
неральний напрям у роботі з кадрами, комплек-
сну систему управління людськими ресурсами 
в масштабі держави, регіону, галузі або окремої 
організації. Інші вчені [6, с. 35] розуміють під ка-
дровою політикою систему теоретичних поглядів, 
вимог, форм і методів, що визначають основні на-
прями роботи з управлінським персоналом. 

А. Я. Кібанов вважає, що ключове значення 
для фахівців з управління персоналом підпри-
ємств мають такі питання [3, с. 492]:

– людський фактор трудової діяльності;
– методологія управління персоналом;
– система управління персоналом;
– стратегічне управління персоналом;
– планування роботи з персоналом, технологія 

управління персоналом і його розвитком, управ-
ління поведінкою персоналу, оцінка результатів 
його діяльності тощо. 

Дві основні складові ефективного управління 
персоналом розкриває у своїй праці В. І. Бови-
кін. Перша – це раціональна модель трудових 
відносин, яка базується на ефективній системі 
оплати праці й покликана підвищити дисциплі-
ну, продуктивність і якість праці на кожному 
робочому місці. Друга – це раціональна модель 
управління підприємством, яка дозволяє керів-
никам планувати роботу підприємства з ураху-
ванням раціонального використання всіх наяв-
них ресурсів, правильно розробляти структуру 
управління, положення про підрозділи, посадо-
ві інструкції та внутрішньофірмовий докумен-
тообіг [7, с. 165].

Концепція організаційного управління, розро-
блена Ю. Д. Красовським, названа ним «ресурс-
ною концепцією управління». Вона ґрунтується 
на розкритті людських можливостей, аналізі со-
ціально-психологічних проблем, оцінці альтер-
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нативних підходів до організаційного управління 
[8, с. 321].

М. Брейд і М. Мешолам [3; 9] пропонують ці-
кавий підхід до оцінки еволюції практики управ-
ління кадрами й трансформації її в управління 
персоналом. 

Забезпечення ефективності управління пер-
соналом є найважливішою умовою підвищення 
ефективності діяльності підприємства. В умовах 
обмежених ресурсів і часу необхідно виявити 
шляхи, завдяки яким можна досягати найбіль-
ших результатів у стислі терміни на шляху до 
підвищення ефективності діяльності, інакше ка-
жучи, окреслити найкращі напрями підвищення 
ефективності діяльності управлінського персона-
лу організації.

Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури 
дає підстави зробити загальний висновок віднос-
но сучасних підходів до управління персоналом: 

– персонал – основа організації та важливе 
джерело довгострокової переваги;

– управління персоналом – стратегічна функ-
ція, нерозривно пов’язана зі стратегією розвитку 
підприємства;

– організація – відкрита система, що постійно 
реагує на зміни зовнішнього середовища.

На ефективність персоналу, як і на інші 
фактори забезпечення ефективності підприєм-
ства, можна впливати, оскільки ефективність 
діяльності організації в цілому суттєво зале-
жить від ефективності діяльності управлін-
ського персоналу, й одним із головних завдань 
є визначення напрямів її підвищення. До них, 
зокрема, належать:

– просування по службі;
– забезпечення прийнятного рівня освіти;
– набуття практичного досвіду;
– підвищення кваліфікації працівників управ-

ління;
– проведення періодичної атестації.
Підвищення рівня ефективності діяльності 

управлінського персоналу не обмежується лише 
розглянутими напрямами, на нього впливають 
також удосконалення виробничої структури ор-
ганізації, раціональна організація виробництва й 
праці, у тому числі всього персоналу, оптиміза-
ція організаційної структури, форм і методів ке-
рування, комунікаційних процесів тощо. 

Сучасна управлінська концепція повинна вра-
ховувати особливості сучасної економіки, ви-
окремити які можна шляхом порівняння в за-
гальних рисах системоутворюючих чинників 
політичного, економічного та соціального харак-
теру в Україні й розвинених країнах. Цей аналіз 
не претендує на всеосяжний і глибокий рівень, 
його мета – показати обмеженість застосування 
моделей, вироблених у країнах із розвиненим 
ринком, наявність схожих проблем і шляхів їх 
вирішення з урахуванням відмінностей в умовах 
і системах, що знаходяться на різних етапах роз-
витку (табл. ).

Наведене вище порівняння засвідчує, що 
Україна стоїть на шляху до створення громадян-
ського суспільства як дієвої сили, а управління 
персоналом підприємства як частини цього сус-
пільства має розглядатися як важливий елемент 
соціального розвитку.

Слід сказати, що ця мета доволі складна й ви-
магає вирішення низки завдань:

– актуалізація у вітчизняній теорії та практи-
ці управління персоналом сучасних ідей і мето-
дів усіх наукових шкіл із їх попередньою адап-
тацією;

– підвищення рівня організаційної культури 
та якості життя;

– введення системного підходу в управлінні 
персоналом, відхід від спрощеного «кадрового» 
розуміння персоналу;

– покращення ефективності й конкуренто-
спроможності підприємства за рахунок повного 
використання й розвитку потенціалу персона-
лу – як індивідуального, так і групового; 

– підвищення рівня самооцінки та самоповаги 
персоналу, впровадження методів розвиваючого 
управління, спрямованого на актуалізацію по-
треб людини в самореалізації та професійному 
зростанні. 

Вирішення цих завдань обумовлює необхід-
ність розробки механізму забезпечення ефек-
тивності діяльності управлінського персоналу, 
що цілеспрямовано впливає на забезпечення 
ефективності діяльності підприємства в цілому, а 
отже, на підвищення стимулювання й мотивації 
та зацікавленості кожного працівника в реаліза-
ції обраної стратегії розвитку підприємства.

Механізм забезпечення ефективності управ-
ління персоналом фармацевтичних підпри-
ємств базується на кадровій політиці як основі 
розробки стратегії управління персоналом. Ка-
дрова політика є основою розробки механізму 
управління персоналом. На підставі узагаль-
нення точок зору вітчизняних та зарубіжних 
учених щодо трактування поняття «механізм 
забезпечення ефективності управління персо-
налом» його запропоновано розуміти як сукуп-
ність підходів, принципів, заходів, методів та 
моніторингу стану ефективності бізнес-проце-
сів управління персоналом підприємства, які 
впливають на процеси забезпечення ефектив-
ності діяльності персоналу. 

Елементами механізму забезпечення ефек-
тивності управління персоналом є [3, с. 157]:

– мета діяльності організації;
– система планування організації;
– відносини вищих управлінських кадрів;
– організаційна структура служб управління 

персоналом;
– критерії ефективності системи управління 

персоналом;
– доступність, повнота й обґрунтованість ви-

користовуваної інформації;
– взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.
Головною умовою сучасного розвитку є не 

просто побудова механізму управління персона-
лом як такого на кожному підприємстві, а й його 
використання на підприємствах запропонованих 
напрямів, які можуть забезпечити реальну со-
ціально-економічну віддачу. У зв’язку із цим у 
рамках дослідження найактуальнішим є питання 
щодо формування ефективного механізму забез-
печення ефективності управління персоналом і 
прогнозування рівнів ефективності діяльності 
промислових підприємств на основі розробленої 
та запропонованої методики. Узагальнюючи роз-
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глянуті положення, можна вважати, що механізм 
забезпечення ефективності управління персона-
лом – це комплекс довгострокових методів, форм 
і технологій управління людським капіталом для 
досягнення стратегічних цілей підприємства й 
отримання конкурентних переваг в умовах дина-
мічного зовнішнього середовища. 

Теоретичні дослідження й практичний досвід 
дають можливість стверджувати, що механізм 
ефективності управління персоналом забезпечує 
взаємозв’язок із поточними і стратегічними ці-
лями та загальною концепцією розвитку підпри-
ємства в цілому. 

У зв’язку із цим у рамках дослідження най-
більш актуальним є питання щодо формування 
ефективного механізму забезпечення ефектив-
ності управління персоналом та прогнозування 
рівнів ефективності діяльності підприємств на 
основі науково-методичного підходу до вдоско-
налення процесів його формування. 

Формування ефективного механізму 
управління персоналом – це ключова ланка 

підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства, що вимагає вирішення таких завдань 
[9, с. 49]: 

– забезпечення потреби підприємства в пер-
соналі необхідних кількості та кваліфікації; 

– досягнення обґрунтованого співвідношення 
між організаційно-технічною структурою ви-
робничого потенціалу та структурою трудового 
потенціалу; 

– створення умов для високопродуктивної 
праці та високого рівня її організованості, моти-
вованості й самодисципліни; 

– закріплення працівника на підприємстві, 
формування стабільного колективу як умова 
окупності засобів, що витрачаються на робочу 
силу (залучення, розвиток персоналу); 

– гарантування реалізації бажань, потреб та 
інтересів працівників відносно змісту та умов 
праці, можливостей професійно-кваліфікаційно-
го й посадового просування;

– узгодження виробничих і соціальних за-
вдань (збалансованість інтересів підприємства 

Таблиця 
Особливості управління персоналом в Україні та інших країнах

Характеристики Україна до реформи економіки 
(1985-1995 р.) Україна після реформи Країни з розвиненим 

ринком і демократією

Тип влади в 
суспільстві 

Автократичний. Форма про-
яву – панування партійно-дер-
жавного апарату та його лідерів 
над усім народом. З погляду 
суспільства держава є сильною 

Демократичний, але суспіль-
ний вплив на владу слабкий. 
Суспільство, людина на 
службі держави, тобто еліти, 
що представляє її. Форма 
прояву – управляють особи 
й групи 

Демократичний. Форма 
прояву – державою та 
суспільством управляють 
закони. Держава на служ-
бі інтересів суспільства 

Демократія Демократична демагогія «вер-
хівки» 

Боротьба за збереження 
у владі еліти, відсутність 
механізмів впливу суспіль-
ства на владу. Демократична 
демагогія «верхівки» збері-
гається 

Прогресивна, ефективна 
система виборів до влади 
гідних, об’єктивні критерії 
оцінки результатів діяль-
ності представників влади 

Розуміння спра-
ведливості роз-
поділу суспіль-
них багатств 

Значний вплив програми КПРС 
і Морального кодексу буді-
вельника комунізму. Система 
соціального захисту існує, 
розподіл суспільних багатств 
декларується як справедливий, 
хоча процвітає «номенклатура» 
(партійна еліта). Права людини 
в царині свободи слова, друку, 
права на житло й пересування 
порушуються 

Поглиблюється соціальне 
розшарування, відчуття 
більшістю населення не-
справедливості того, що 
відбувається. Середній клас 
незначний. Система соціаль-
ного захисту відсутня, хоча 
й декларується. Соціально-
орієнтована демагогія 

Розшарування суспіль-
ства істотне, але основна 
турбота держави – зрос-
тання й процвітання 
середнього класу. Розви-
неність правоохоронної та 
судової систем забезпечує 
високий рівень соціально-
го захисту 

Мотиви поведін-
ки людей

Високий рівень задоволення 
фізіологічних потреб, потреб 
у безпеці та ін. за Маслоу, але 
авторитарне управління 

Більшість населення зайня-
та проблемами задоволення 
фізіологічних потреб 

У США: фізіологічні по-
треби за Маслоу задо-
волені на 90%, потреби 
в безпеці – на 70%, у 
пошані – на 40%, у само-
актуалізації на 45%. 

Розуміння та 
використання 
трудового по-
тенціалу

Колективізм, моральність, 
професіоналізм, але керівник 
призначався вищим державним 
органом за погодженням із пар-
тійним комітетом 

Наймання, призначення й 
обрання керівника здійсню-
ються власником підпри-
ємства чи вповноваженим 
органом. Критерії: профе-
сіоналізм, ділові зв’язки, 
хватка, старанність 

Наприклад, в Японії: 
здоров’я, устаткування, 
професіоналізм, мораль-
ність, творчість, колекти-
візм 

Негативні явища 
в кадровій по-
літиці

Зловживання службовим по-
ложенням, авторитарний стиль 
управління. Кар’єризм, протек-
ціонізм, сімейність. Порушення 
принципу соціальної справед-
ливості, «зрівнялівка» в оплаті 
праці 

Максимізація групових ін-
тересів власників підприєм-
ства в збиток народногоспо-
дарським (груповий егоїзм), 
протекціонізм і сімейність у 
підборі кадрів за принципом 
особистої відданості. 

Кар’єризм, конкуренція, 
надмірна індивідуалізація 
та максимізація оцінки 
особистого внеску
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й працівників, економічна й соціальна ефек-
тивність).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
механізм забезпечення ефективності управлін-

ня персоналом – усебічно обґрунтована сукуп-
ність компонентів управління персоналом, спря-
мованих на нарощування конкурентних переваг 
підприємства. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Аннотация
Доказано, что эффективность деятельности управленческого персонала является одним из ключевых факторов его 
успеха и конкурентоспособности, которые возможны путем применения действенного механизма обеспечения управ-
ления как персоналом, так и предприятием в целом. В ходе исследования концептуальных основ построения механиз-
ма управления персоналом определено, что обеспечение эффективности управления персоналом – важнейшее усло-
вие повышения эффективности деятельности предприятия в целом. Обоснованно, что главным условием современного 
развития является не просто построение механизма управления персоналом, а использование на предприятиях пред-
ложенных направлений, которые могут обеспечить реальную социально-экономическую отдачу.
Ключевые слова: управление персоналом, механизм обеспечения эффективности управления персоналом, фармацев-
тическое предприятие.
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ANALYSIS OF APPROACHES TO BUILDING OF ENTERPRISE  
PERSONNEL OPERATING EFFICIENCY MECHANISM

Summary
It is proved that the effectiveness of personnel management is a key factor to its success and competitiveness that 
are possible through the use of an effective mechanism for management staff as well as a whole. During research 
of the conceptual foundations of mechanism for management staff determined that to ensure the effectiveness of personnel 
management – an essential condition for increasing the efficiency of the whole enterprise. Proved that the main condition 
for modern development is not simply a construction of personnel management mechanism but use in enterprises proposed 
areas that can provide real social and economic impact.
Key words: management, mechanism of providing the efficiency of personnel management, pharmaceutical company.
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У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Податки є найбільш ефективним інструментом регулювання економічних процесів. Державне регулювання економіки 
шляхом використання податкових важелів повинно бути спрямоване на забезпечення і підтримку збалансовано-
го економічного зростання, ефективне використання ресурсів, стимулювання інвестиційної та підприємницької 
активності. У статті узагальнено наукові підходи та практичний досвід щодо теоретико-організаційних основ оподат-
кування банків місцевими податками.
Ключові слова: банки, банківська діяльність, бюджет, податки, місцеві податки.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
нестабільного економічного середовища зна-
чення оподаткування для банків посилюєть-
ся, оскільки воно носить комплексний двоякий 
і взаємопов’язаний характер. З одного боку, опо-
даткування прямо впливає на Банки і зокрема на 
чистий фінансовий результат їх діяльності. Ра-
зом з тим, тягар податкового навантаження че-
рез збільшення витрат банків перекладається на 
клієнтів-користувачів банківських послуг. З ін-
шого боку, оподаткування банківських клієнтів, 
хоч і опосередковано, але все-таки впливає на 
діяльність банків та їх ділову активність. Поси-
лює проблему вдосконалення оподаткування ві-
тчизняних банків кризова ситуація у банківській 
сфері та дефіцит ресурсів для кредитування ре-
ального сектора економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оподаткування банківської діяльнос-
ті досліджують: С. Лобозинська, А. Крисоватий, 
В. Онищенко, Т. Рева, Н. Реверчук, І. Сало, В. Сер-
дюк, А. Соколовська, Л. Чернелевський та ін.

Постановка завдання. Дослідити вплив місце-
вих податків на банківську діяльність.

Виклад основного матеріалу. Банківська сис-
тема відіграє важливу роль у розвитку економіки 
України, наповненні державного бюджету, сти-
мулюванні виробничо-господарської діяльності, 
оновленні матеріально-технічної бази та активі-
зації інноваційно-інвестиційних процесів, адже 
згідно Податкового Кодексу України (надалі – 
ПКУ) до банків застосовують загальний режим 
оподаткування [5, с. 416].

Податки є одним з найважливіших спосо-
бів мобілізації фінансових ресурсів, 
необхідних для вирішення основних 
завдань і функцій держави.

Місцеві податки та збори – це по-
датки та збори, які встановлюються 
органами місцевого самоврядування 
відповідно до законодавства, вони 
є обов’язковими до сплати в меж-
ах адміністративно-територіальних 
одиниць та зараховуються до їх бю-
джетів.

Банки є платниками таких місцевих податків 
і зборів: плата за землю, транспортний податок, 
податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, збір на місця для паркування тран-
спортних засобів.

Податок на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки

Відповідно до п. 265.1 ст. 265 розділу ХІІ 
ПКУ із змінами та доповненнями платниками 
податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, є фізичні та юридичні осо-
би, в тому числі нерезиденти, які є власника-
ми об’єктів житлової нерухомості. Згідно із 
пп. 265.5.1 п. 265.5 ст. 265 ПКУ 265.5.1.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової не-
рухомості, в тому числі його частка.

Ставки податку встановлюються за рішенням 
сільської, селищної або міської ради у відсотках 
до розміру мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звітного (податково-
го) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для юридичних осіб встановлюються в таких 
розмірах:

а) 1 відсоток – для квартир, житлова площа 
яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка – для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких перевищує 500 кв. 
метрів.

База оподаткування об’єктів житлової неру-
хомості, в тому числі їх часток, що перебува-
ють у власності юридичних осіб, обчислюється 
такими особами самостійно виходячи з житлової 

 

Місцеві податки

плата за землю транспортний 
податок 

податок на 
нерухоме майно, 

відмінне від 
земельної ділянки

Рис. 1. Види місцевих податків, які сплачують банки
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площі кожного окремого об’єкта оподаткування 
на підставі документів, що підтверджують право 
власності на такий об’єкт.

Термін сплати податку: юридичними особа-
ми – авансовими внесками щокварталу до 30 чис-
ла місяця, що наступає за звітним кварталом, які 
відображаються в річній податковій декларації.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта 
житлової та/або нежитлової нерухомості декла-
рація юридичною особою – платником подається 
протягом 30 календарних днів з дня виникнення 
права власності на такий об’єкт, а податок спла-
чується починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності на такий об’єкт.

Згідно з п. 266.8 ПКУ у разі переходу пра-
ва власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом календарного року 
податок обчислюється для попереднього власни-
ка за період з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому він втратив право власності на 
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового 
власника – починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому власнику піс-
ля отримання інформації про перехід права 
власності.

При складанні декларації за 2018 рік слід 
врахувати, зокрема, наступне:

– понижувальний коефіцієнт 0,75, який ви-
користовувався при розрахунках зобов’язань 
у 2017 році, до ставки податку на 2018 рік не 
застосовується;

– податкова декларація повинна містити 
обов’язкові реквізити визначені пунктами 48.3, 
48.4 ПКУ, зокрема, код органу місцевого само-
врядування за КОАТУУ;

– «Звітна» і «Звітна нова» – тільки за ново-
створені (нововведені) об’єкти житлової та/або 
нежитлової нерухомості декларації складаються 
з урахуванням усіх об’єктів житлової та/або не-
житлової нерухомості;

– «Уточнююча» декларація, у разі наявності 
у платника одночасно об’єктів житлової та не-
житлової нерухомості, складається окремо по 
об’єктах, що відносяться за типом до житлової 
нерухомості або по об’єктах, що відносяться за 
типом до нежитлової нерухомості.

Плата за землю (також земельний по-
даток, поземельний податок) – це податок 
(обов’язковий платіж), що справляється з юри-
дичних і фізичних осіб за використання земель-
них ділянок. Плата за землю входить до складу 
податку на майно.

Платниками податку є: власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв); землекорис-
тувачі.

Об’єктом оподаткування є земельні ділян-
ки та земельні частки (паї), що перебувають 
у власності

Базою оподаткування є: нормативна грошова 
оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіці-
єнта індексації, визначеного відповідно до поряд-
ку, встановленого цим розділом; площа земель-
них ділянок, нормативну грошову оцінку яких не 
проведено. Ставка встановлюється у розмірі не 
більше 12%. Також, передбачаються пільги щодо 

сплати земельного податку для фізичних осіб 
і юридичних осіб. Базовим податковим (звітним) 
періодом для плати за землю є календарний рік.

Юридичні особи самостійно обчислюють 
суму земельного податку станом на 1 січня 
і не пізніше 20 лютого поточного року подають 
відповідному контролюючому органу за міс-
цезнаходженням земельної ділянки податкову 
декларацію на поточний рік за формою, затвер-
дженою наказом Міністерства фінансів України 
від 16.06.2015 № 560 (зареєстрований у Міністер-
стві юстиції України 03.07.2015 за № 783/27228), 
з розбивкою річної суми рівними частками за 
місяцями. Подання такої декларації звільняє від 
обов’язку подання щомісячних декларацій. При 
поданні першої декларації (фактичного почат-
ку діяльності як платника плати за землю) ра-
зом з нею подається довідка (витяг) про розмір 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
Надалі таку довідку необхідно подавати за умо-
ви затвердження нової нормативної грошової 
оцінки землі.

Податковим кодексом регламентуються від-
носини щодо справляння орендної плати за зе-
мельні ділянки державної та комунальної влас-
ності як однієї із форм плати за землю.

Платником орендної плати є орендар земель-
ної ділянки на підставі укладеного договору 
оренди на земельну ділянку. Обов’язковою умо-
вою оренди є платність, тобто розмір орендної 
плати, який установлюється у договорі оренди. 
Однак Податковий кодекс чітко встановлює гра-
ничні розміри цієї плати, визначивши, що річна 
сума платежу не може бути меншою:
•	для	земель	сільськогосподарського	призна-

чення – від розміру земельного податку, вста-
новленого цим Кодексом;
•	для	інших	категорій	земель	–	від	трикрат-

ного розміру земельного податку, встановленого 
цим Кодексом.

Крім того, річна сума платежу не може бути 
більшою для земельних ділянок, наданих для 
розміщення, будівництва, обслуговування та екс-
плуатації об’єктів енергетики, які виробляють 
електричну енергію з відновлюваних джерел 
енергії, – 3% нормативної грошової оцінки, для 
інших земельних ділянок, наданих в оренду, – 
12% нормативної грошової оцінки.

Річна орендна плата може бути більшою, ніж 
зазначено вище, лише в разі визначення оренда-
ря на конкурсних умовах.

Органи виконавчої влади та місцевого само-
врядування, які укладають договори оренди зем-
лі, зобов’язані до 1 лютого подавати до органу 
ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки 
перелік орендарів, з якими укладено договори 
оренди землі на поточний рік. У разі укладення 
договорів оренди (внесення змін до існуючих до-
говорів та їх розірвання) протягом року вони по-
винні інформувати про це до 1 числа місяця, що 
настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

Податковим кодексом запроваджено нову 
норму щодо надання відповідними органами ви-
конавчої влади з питань земельних ресурсів за 
запитом відповідного органу державної подат-
кової служби за місцезнаходженням земельної 
ділянки інформації, необхідної для обчислення 
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і справляння плати за землю, оскільки підставою 
для нарахування земельного податку є дані дер-
жавного земельного кадастру, який у свою чер-
гу ведеться уповноваженим органом виконавчої 
влади із земельних ресурсів.

Транспортний податок
Платниками транспортного податку є фізич-

ні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які мають зареєстровані в Україні згідно з чин-
ним законодавством власні легкові автомобілі, 
що відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ 
є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, 
з року випуску яких минуло не більше п’яти ро-
ків (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 375 розмірів мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику еко-
номічного, соціального розвитку і торгівлі, за 
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів 
України, станом на 1 січня податкового (звітно-
го) року виходячи з марки, моделі, року випуску, 
об’єму циліндрів двигуна, типу пального»;

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) 
року центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику економічного, соціального розвитку 
і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті роз-
міщується перелік легкових автомобілів, з року 
випуску яких минуло не більше п’яти років 
(включно) та середньоринкова вартість яких ста-
новить понад 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року, який повинен містити такі 
дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік 
випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

Базою оподаткування є легковий автомо-
біль, що є об’єктом оподаткування відповідно до 
пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ

Ставка податку встановлюється з розрахунку 
на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за 
кожен легковий автомобіль, що є об’єктом опо-
даткування відповідно до підпункту 267.2.1 пунк-
ту 267.2 ст.267 ПКУ.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює 
календарному року.

Платники податку – юридичні особи самостій-
но обчислюють суму податку станом на 1 січня 
звітного року і до 20 лютого цього ж року пода-
ють контролюючому органу за місцем реєстрації 
об’єкта оподаткування декларацію за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому статтею 
46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівни-
ми частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних про-
тягом року, декларація юридичною особою – 
платником подається протягом місяця з дня ви-
никнення права власності на такий об’єкт, а 

податок сплачується починаючи з місяця, в яко-
му виникло право власності на такий об’єкт.

Збір на місця для паркування транспортних 
засобів

Платниками збору є юр. особи, їх філії (від-
ділення, представництва), фіз. особи – підпри-
ємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, 
міської ради або ради об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій гро-
мад, організовують та провадять діяльність із 
забезпечення паркування транспортних засобів 
на майданчиках для платного паркування та спе-
ціально відведених автостоянках.

Об’єкт оподаткування: земельна ділянка, яка 
згідно з рішенням сільської, селищної, міської зе-
мельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, 
селищної, міської ради або ради об’єднаних тери-
торіальних громад, що створені згідно із законом 
та перспективним планом формування територій 
громад, спеціально відведена для забезпечення 
паркування транспортних засобів на автомобіль-
них дорогах загального користування, тротуарах 
або інших місцях, а також комунальні гаражі, 
стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх части-
ни), які побудовані за рахунок коштів місцевого 
бюджету, за винятком площі земельної ділян-
ки, яка відведена для безоплатного паркування 
транспортних засобів, передбачених ст. 30 Зако-
ну України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні».

База оподаткування: Площа земельної ділян-
ки, відведена для паркування, а також площа ко-
мунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок ко-
штів місцевого бюджету.

Ставки збору встановлюються за кожний 
день провадження діяльності із забезпечення 
паркування транспортних засобів у гривнях за 
1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної 
для організації та провадження такої діяльності, 
у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробіт-
ної плати, установленої законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року (у 2017 році – 2,40 грн 
(0,075% * 3200 грн).

Висновки. Отже, згідно ПКУ банки є платни-
ками місцевих податків і зборів, а саме: плата за 
землю, транспортний податок, податок на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір 
на місця для паркування транспортних засобів. 
У даних умовах важливим стає необхідність по-
шуку оптимального рівня податкового наванта-
ження на банківську сферу, адже на сьогодні по-
даткові органи переслідують дві ідеї: пониження 
бо підвищення ставок податків для банків.

Оскільки питання оподаткування банків міс-
цевими податками недостатньо вивчене, тому 
необхідно провести детальну оцінку ефективнос-
ті даних заходів та надати певні прогнози щодо 
розвитку банківського оподаткування у кожному 
з випадків.
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕЙТИНГУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

У статті досліджено особливості формування рейтингу страхових компаній України, проаналізовано підходи щодо 
рейтингування за різними показниками та залежно від об’єкту оцінки, побудовано рейтинг страховиків на основі 
інтегрального показника за відповідною методикою, що враховує ряд факторів, на які звертає увагу страхувальник 
при прийнятті відповідних рішень. Визначені ризики, що можуть мати місце при здійсненні оцінки страхових компаній.
Ключові слова: рейтинг, страхова компанія, страхові виплати, страхові премії, гарантійний фонд, інтегральний 
показник.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
ринкової економіки діяльність страхового ринку 
потребує спеціалізованої інформації про загаль-
ний фінансовий стан страховиків, зокрема, про 
їх надійність. Такої інформації потребують стра-
ховики, страхувальники, страхові посередники 
та інші зацікавлені особи. Найбільш оптимальним 
варіантом отримання інформації, яка буде до-
ступною різним категоріям користувачів, є рей-
тинг. Світовий досвід доводить, що саме рейтинг, 
а не система показників діяльності компанії, зро-
зуміло та достовірно відображає інформацію про 
страховика. Таким чином, формування рейтингу 
страхових компаній, який буде відповідати реа-
ліям, є актуальною темою дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема моделювання рейтингу страхових ком-
паній розглядається дослідниками досить давно. 
Г. В. Кравчук [4] проаналізував фактори, що 
мають вплив на формування інтегрального по-
казника за допомогою теорії нечітких множин. 
Дослідник Л. М. Войтович [1] проаналізував ві-
тчизняні та зарубіжні види рейтингів, а також 
виділив основні недоліки вітчизняних рейтингів 
страхових компаній. Проте, питання рейтингової 
оцінки страхових компаній за допомогою еко-
номіко-математичного інструментарію потребує 
подальшого вивчення.

Метою дослідження є формування рейтин-
гу страхових компаній України на основі вико-
ристання економіко-математичних методів. Для 
досягнення мети необхідно провести аналіз рей-
тингів за визначеними показниками, побудувати 
рейтинг страхових компаній на основі запропо-
нованої методики оцінки інтегрального рейтинго-
вого показника.

Виклад основного матеріалу. Однією з ха-
рактеристик сучасного страхового ринку є на-
явність великої кількості конкуруючих страхо-
вих компаній. Для ведення успішної діяльності 
страховикам потрібно приділяти багато уваги 
вивченню конкурентів та страхових продуктів, 
які вони пропонують. Це дозволить удосконали-
ти свої послуги та розширити клієнтську базу 
для розробки стратегії компанії. В результаті 
конкуренції страхові компанії потрапляють в по-
двійне становище. З одного боку, вони зацікавле-
ні показати свої можливості і продемонструвати 
свою надійність в цілях реклами, а з іншого – по 
зрозумілим причинам, ні в якому разі не бажа-

ють отримати рейтинг нижчий, ніж у конкурен-
тів. Всіх учасників страхового бізнесу цікавить 
можливість при інших рівних умовах показати 
в рейтингу високе місце своєї компанії, щоб при-
вабити страхувальника і продати йому відповід-
ну фінансову послугу. Тому офіційного рейтингу 
страхових компаній в Україні не існує, а все, що 
публікується, супроводжується певними умова-
ми. В результаті цього існують певні проблеми 
в побудові рейтингу страхових компаній.

Об’єктивна незалежна оцінка для страхови-
ка, безумовно, важлива, але тільки в тому ви-
падку, коли її місце в рейтингу влаштує саму 
компанію. Рейтинг повинен показати страхо-
вику об’єктивний стан партнерів по бізнесу, 
з якими існують фінансові відносини і можуть 
бути встановленні відносини у перспективі. На-
приклад, без відповідної інформації перестра-
хування ризиків стає невиправдано ризиковою 
ситуацією.

В нинішніх умовах більшість страхових ком-
паній пропонують продукти, що є ідентичними за 
обсягами страхового забезпечення. При укладан-
ні договору страхування страхувальник обирає 
не стільки пропонований продукт, як страхову 
компанію, при цьому однією з найважливіших 
характеристик страхового ринку можна назвати 
відсутність об’єктивної інформації про фінансо-
ве становище того чи іншого страховика. Таким 
чином, в сучасних умовах розвитку страхового 
ринку незалежна оцінка надійності страхових 
компаній є актуальною як для споживача стра-
хових послуг, так і, безпосередньо, для страхо-
вика, тому концепція розвитку страхового ринку 
в Україні пропонує розробку рейтингу надійнос-
ті страхових організацій, і однією з актуальних 
проблем є розробка методології розрахунку рей-
тингу. Рейтингова оцінка страховика – це циф-
рова та буквена оцінка, яка вирізняє страховика 
з-поміж інших страхових компаній і надається 
рейтинговим агентством або страховою компані-
єю самостійно з урахуванням певного набору по-
казників та ринкової ваги страховика на предмет 
його фінансової стійкості [1, с. 802].

Звичайно, вибір страхової компанії – це осо-
биста справа кожного, адже у всіх свої пріорите-
ти. Однак є низка ключових показників, такі як, 
наприклад, надійність та рівень страхових ви-
плат, які дозволять обрати як не одну компанію, 
то хоча б визначитись з групою претендентів, 
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адже станом на 30 червня 2017 року кількість 
страхових компаній в Україні становила 300.

Вітчизняні науковці у свої дослідженнях виді-
ляють ряд показників, які дозволяють найбільш 
точно оцінити надійність страхової компанії. Од-
ним з таких дослідників є М. М. Александрова, 
яка виділяє декілька показників, і залежно від 
об’єкту оцінки виділяє наступні рейтинги:

– рейтинг ліквідності активів та відповідності 
розміщення страхових резервів вимогам чинного 
законодавства;

– рейтинг страхових виплат;
– рейтинг за розміром капіталу;
– рейтинг показників платоспроможності 

та ефективності діяльності;
– рейтинг страхових тарифів;
– рейтинг філіальної мережі та обсягів стра-

хових премій [3, с. 228].
Існує багато критеріїв оцінки діяльності стра-

хової компанії, проте обрали лише декілька, які на 
нашу думку є найбільш інформативними. Одним 
з таких показників є сума отриманих страхових 
премій. За рахунок страхових премій, страховики 
формують страховий фонд з метою забезпечення 
страхових виплат страхувальникам при настанні 
страхових випадків. У страховому фонді акуму-
люються значні грошові кошти, які страховики 
розміщують у ліквідні активи для отримання до-
даткового інвестиційного доходу. У даному показ-
нику відображається величина, структура і якість 
страхового портфеля, обсяг і асортимент надан-
ня страхових послуг, величина страхового фонду. 
Тому чим більшою є сума отриманих страхових 
премій, тим більше страховик є фінансово спро-
можним відповідати за своїми зобов’язаннями пе-
ред клієнтами. У нижче приведеній таблиці пода-
ний рейтинг топ-10 страхових компаній за темпом 
росту страхових премій у I півріччі 2017 року по-
рівняно з I півріччям 2016 року.

Таблиця 1
Рейтинг страхових компаній за темпом росту 

страхових премій у I півріччі 2017 року

№ Страхові 
компанії

Страхові премії,  
тис. грн.

Темп 
росту, %

станом на 
30.06.2016

станом на 
30.06.2017 2016-2017

1 Кредо 25 689 405347 1477,9
2 Гардіан 1 595 9 477 494,0

3 Дім Страху-
вання 32 248 73 462 127,8

4 Еталон 13 137 35 049 166,8
5 УНІКА 495 002 933 079 88,5

6
Експрес 

Страхуван-
ня

48 825 90 765 85,9

7 Укрфін-
страх 17 770 32 323 81,9

8 Здорово 23 540 41 454 76,1
9 Юнівес 47 077 74 099 57,4
10 Теком 42 627 65 177 52,9

Джерело [2]

Наступним показником є обсяги страхових 
виплат. Страхові виплати – це грошова компен-

сація, яка виплачується страхувальнику при на-
станні страхового випадку з страхового фонду 
для покриття збитку в майновому страхування 
або громадянській відповідальності. Сума страхо-
вих виплат відображає ступінь відповідальності 
страховика за страховими зобов’язаннями. Зви-
чайно, бувають випадки, коли страхові органі-
зації отримують велику суму страхових премій 
і в рейтингу займають перші позиції, проте стра-
хові виплати у них незначні. Це можна пояснити 
тим, що здійснюючи превентивні заходи стра-
хові випадки не призводять до суттєвих втрат. 
Але все ж таки, при виборі страховика особли-
ву увагу потрібно звертати на показник страхо-
вих виплат, і якщо він є досить низьким порів-
няно з отриманими страховими преміями, то це 
має насторожити потенційного страхувальника. 
У таблиці 2 наведено рейтинг топ-10 страхових 
компаній України за рівнем страхових виплат 
у I півріччя 2017 року порівняно з I півріччям 
2016 року.

Таблиця 2
Рейтинг страхових компаній за розміром 
страхових виплат за I півріччя 2017 року

№ Страхові 
компанії

Страхові виплати, тис. 
грн.

Темп 
росту, %

станом на 
30.06.2016

станом на 
30.06.2017 2016-2017

1 АХА Стра-
хування 267 948 389 955 45,5

2 УНІКА 224 952 300 475 33,6
3 Провідна 176 900 222 897 26,0
4 Інго Україна 163 575 222 564 36,1
5 PZU Україна 139 373 195 265 40,1

6
Українська 
страхова 

група
153 543 176 925 15,2

7 ТАС СГ 119 297 169 979 42,5

8 Арсенал 
Страхування 106 565 150 937 41,6

9 КНЯЖА 93 796 120 012 28,0
10 АСКА 36 708 104 544 184,8

Джерело [2]

Таким чином, згідно показників таблиці 2, 
ми можемо спостерігати темп розвитку у від-
сотковому відношенні суми страхових виплат 
у 2017 році порівняно з попереднім 2016 роком. 
Не дивлячи на такі фактори як важка економіч-
на ситуація і загальна нестабільність, компанії-
лідери не сильно змінили свої позиції та зали-
шились у топ-10.

Ще одним із показників, але не менш важ-
ливим, який характеризує ступінь надійності 
страхової компанії є сума гарантійного фонду. 
Гарантійний фонд страховика – це сума нерозпо-
діленого прибутку, резервного капіталу та додат-
кового капіталу [7]. Саме по розміру гарантійного 
фонду визначають платоспроможність страхо-
вої організації. Гарантійний фонд створюється 
з метою гарантії страхових виплат в певних ви-
дах страхування, що проводиться в обов’язковій 
формі. Тому чим більшою є сума гарантійного 
фонду, тим більш надійною є страхова компанія. 
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У таблиці 3 наведено рейтинг топ-10 страхових 
компаній України за розміром гарантійного фон-
ду у I півріччі 2017 року порівняно з I півріччям 
2016 року.

Таблиця 3
Рейтинг страхових компаній  

за розміром гарантійного фонду станом 
на I півріччя 2017 року

№ Страхові 
компанії

Гарантійний фонд, 
тис. грн.

Темп 
росту, %

станом на 
30.06.2016

станом на 
30.06.2017 2016-2017

1 Кремень 1996975 1490628 -25,4
2 Альянс 621966 624461 0,4
3 ТАС СГ 194630 316320 62,5
4 Інго Україна 233833 273129 16,8
5 УНІКА 211350 244871 15,9
6 PZU Україна 153775 227065 47,7
7 Захід-Резерв 472594 209100 -55,8
8 Провідна 313292 198525 -36,6
9 Теком 181664 191957 5,7
10 Кредо 15577 190363 1122,1

Джерело [2]

Незалежний рейтинг страхових компаній 
України на сьогоднішній день офіційно оприлюд-
нює журнал «Форіншурер», який базується на 
аналізі доступності програм страхування, офі-
ційної статистики українських страховиків і на 
досвіді експертів. Ним може користуватись будь-
який майбутній страхувальник, оскільки рейтинг 
є максимально зрозумілим та актуальним, адже 
статистичні дані оновлюється щомісячно. Пере-
вагою таких рейтингів є те, що при формуванні 
рейтингу враховується:

– спеціалізація компанії, їх професіоналізм, 
імідж та досвід роботи на страховому ринку 
України;

– темп розвитку бізнесу та присутність у ре-
гіонах України;

– якість та постійність топ-менеджменту;
– структура та диверсифікація страхового 

портфеля;
– оперативність і якість врегулювання питань;

– якість та умови страхових програм;
– зацікавленість в розвитку клієнтської бази 

та бажання СК працювати з фізичними особами;
– якість андерайтингу;
– рівень страхових виплат.
Відмінністю рейтингу є те, що страховим ком-

панія не присвоюються позиції, а вони представ-
лені у вільному порядку, тобто їх можна вважа-
ти рівноцінними. Розглянемо такі рейтинги на 
прикладі декількох видів страхування (табл. 4).

Вищенаведені рейтинги є найбільш простими 
та доступними для загалу. Та все ж моделюван-
ня реального рейтингу вимагає використання 
інтегральних показників. Користуючись методи-
кою Forbes.ua [6] та модифікуючи її побудуємо 
власний рейтинг страхових компаній України 
базуючись на врахуванні сукупності наступних 
показників:

1. Кількість філій;
2. Ліквідність страхової організації;
3. Відношення страхових виплат до отрима-

них страхових премій;
4. Структура страхового портфеля;
5. Приріст капіталу;
6. Входження страхової компанії до міжна-

родної страхової групи;
7. Рівень перестрахування;
8. Коефіцієнт автономії страховика.
Для отримання даних, які застосовуються для 

розрахунку вищезазначених показників, ми ви-
користали офіційний сайт smida.gov.ua [8] – єди-
ний інформаційний масив даних про емітентів 
цінних паперів.

При побудові рейтингу на основі інтегрально-
го показника, ми обрали 20 страхових компаній, 
сума страхових премій яких у 2016 році переви-
щувала 100 млн. грн. згідно офіційних фінансо-
вих звітностей.

Методика побудови рейтингу включає на-
ступні етапи:

1. Формування сукупності даних:
– сума поточних і довгострокових зобов’язань 

страховика;
– підсумок активу балансу за звітний період 

та за попередній звітний період;
– високоліквідні активи;

Таблиця 4
Рейтинг страхових компаній за видами страхування за 2017 рік

Види добровільного та обов’язкового страхування

КАСКО ОСАГО Страхування 
туристів

Медичне 
страхування

Страхування 
майна та квартир

Страхування 
життя

АХА Страху-
вання

АХА Страху-
вання

АХА Страху-
вання

АХА Страху-
вання АХА Страхування АХА Страху-

вання
Арсенал Стра-

хування
Арсенал Стра-

хування
Арсенал Стра-

хування
Арсенал Стра-

хування
Арсенал Страху-

вання MetLife

Інго Україна Інго Україна Інго Україна Інго Україна Інго Україна Інго Україна 
Життя

PZU Україна PZU Україна PZU Україна PZU Україна PZU Україна
PZU Україна 
страхування 

життя
Універсальна Оранта Універсальна Універсальна Універсальна СГ ТАС

СГ ТАС СГ ТАС СГ ТАС СГ ТАС СГ ТАС  

VUSO VUSO VUSO Альфа Стра-
хування   

Джерело [2]
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– сума страхових виплат;
– страхові премії за звітний період та за по-

передній звітний період;
– частка премій, переданих у перестраху-

вання;
– сума власного капіталу;
2. Розрахунок факторів: кількість філій, лік-

відність СК, відношення страхових виплат до 
отриманих страхових премій, структура стра-
хового портфеля, приріст капіталу, входжен-
ня страховика до міжнародної страхової групи, 
рівень перестрахування, коефіцієнт автономії 
страхової компанії;

3. Присвоєння факторам відповідного балу від 
1 до 4 в залежності від діапазону, у який потра-
пляє значення показника:

– наявність філій в Україні: найвищий бал 
отримала страхова компанія – 4 бали, у якої не 
менше 100 філіалів в країні;

– ліквідність: > 150% – 4 бали, 80-150% – 
3 бали, 30-80% – 2 бали, < 30% – 1 бал;

– відношення страхових виплат до отриманих 
страхових премій: найбільшу оцінку 4 та 3 бали 
отримали страхові компанії у яких співвідно-
шення, 45-60%, 30-45% відповідно. У кого цей 
показник 20-30% або 60-70% – 2 бали, якщо ж 
співвідношення було 5-20% або 70-80% – 1 бал. 
Оскільки 40% платежів йдуть на функціонуван-
ня СК, відповідно при виплатах, які перевищу-
ють певний рівень, компанія починає працювати 
в збиток;

– приріст капіталу: > 20% 4 бали, 0% – 20% 
3 бали, (-20%) – 0% 2 бали, < (–20%) 1 бал;

– структура страхового портфеля: найвищий 
бал отримувала та компанія, в страховому порт-
фелі якої на майнові види страхування прихо-
дилась більша частка, а на КАСКО – менше. Це 
пов’язано з тим, що КАСКО є одним з найбільш 
збиткових видів страхування, і якщо в страхо-
вика автотранспортне страхування більше 50%, 
то, можливо, за декілька років, виплати будуть 
перевищувати суму отриманих премій. Опти-
мальним співвідношенням у страховому портфе-
лі є таким: на КАСКО доводиться не більше 35%;

– входження страховика до міжнародної 
групи: найбільшу оцінку (4 бали) мають стра-
хові компанії, власниками яких є іноземна СК, 
оскільки наявність рейтингів підтверджує, що 
страховий бізнес власника в світовому масштабі 
стабільний і, відповідно, у нього є резерви для 
інвестицій в свою українську дочірню компанію;

– рівень перестрахування: 25-40% – 4 бали, 
15-25% або 40-50% – 3 бали, 5-15% – 2 бали, 
< 5% або 50-60% – 1 бал;

– коефіцієнт автономії: > 60% – 4 бали, 
40-60% – 3 бали, 20-40% – 2 бали, < 20% – 1бал.

4. Отримання вагового значення показника: 
кількість філій – 0,1, ліквідність – 0,15, відно-
шення страхових виплат до отриманих премій – 
0,2, структура страхового портфеля – 0,15, при-
ріст капіталу – 0,05, входження до міжнародної 
страхового групи – 0,2, рівень перестрахуван-
ня – 0,1, коефіцієнт автономії – 0,05.

5. Визначаємо загальний інтегрований показ-
ник, який розраховується як сума добутків пи-
томої ваги кожного фактору на значення самого 
фактору. І чим більшим є значення загального 

показника, тим більш привабливою є страхова 
компанія для клієнта.

Таблиця 5
Критерії присвоєння рейтингових категорій
Значення суми 

загального 
показника

Рейтингова 
категорія Зміст категорії

3,4-4,00 А Високий рівень при-
вабливості

2,6-3,39 В Середній рівень при-
вабливості

1,81-2,59 С Задовільний рівень 
привабливості

1,00-1,8 D Низький рівень при-
вабливості

Джерело [6]

Здійснивши усі етапи вищезазначеної мето-
дики ми отримали наступний рейтинг страхових 
компаній України у 2016 році (таблиця 6).

Таким чином, згідно отриманого рейтингу, 
на першому місці знаходиться страхова компа-
нія «АХА Страхування», яка входить до фран-
цузької групи АХА заснованої у 1817 році. 
На другому місці – страхова компанія «Кня-
жа Vienna Insurance Group». Згідно з даними 
Агентства з розвитку інфраструктури фондо-
вого ринку України, 89,9% акцій страховика 
належать VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe. Третє місце здобу-
ла СК «Провідна», яка працює на ринку Укра-
їни з 1995 року. 99,999% акцій СК «ПРОВІД-
НА» належать INTERNATIONAL INSURANCE 
CONSORTIUM B.V. (Нідерланди).

Усі вищезазначені рейтинги страхових ком-
паній України мають певні недоліки, до яких, 
в першу чергу, відносять той факт, що україн-
ська статистика характеризується недостатньою 
точністю та достовірністю. Непрозорість систе-
ми бухгалтерської звітності, дані із яких лежать 
в основі багатьох статистичних показників, зму-
шують з обережністю відноситись до офіційної 
інформації про рівень рентабельності, рівень 
страхових виплат та інших показників. Очевидно 
також, що не всі ділові процеси на ринку страху-
вання знаходять своє відображення в офіційній 
статистиці, яка оприлюднюється страховиками. 
Тому окрім побудови рейтингів при виборі стра-
хової компанії потрібно звертати особливу увагу 
на такі фактори, як відкритість страхової компа-
нії, інформація в мережі інтернет, велика кіль-
кість філіалів по всій країні чи робота з великою 
кількістю посередників в просуванні послуг – це 
все свідчить про надійність страхової організації.

Висновки. Рейтингування є підсумком діяль-
ності страховиків, який визначає розташуван-
ня тієї чи іншої страхової компанії в порівнянні 
з іншими гравцями страхового ринку. В су-
часних умовах, на страховому ринку України 
відбуваються процеси, спрямовані на якісний 
розвиток страховиків. Після кількісного різно-
маніття страхового ринку спостерігається тен-
денція, коли в процесі діяльності відбувається 
«відсіювання» слабших страхових компаній. Цей 
процес йде на користь не тільки клієнтам, але 
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і самим страховикам, оскільки трансформує їх 
у серйозних учасників ринку фінансових по-
слуг. А сформовані рейтинги – це не тільки 
звітна статистика, а й інструмент оціночного 
вибору для громадян страховика, які ще не ви-

рішили, якій зі страхових компаній довіритися. 
Опубліковані рейтинги також відмінний стимул 
для страховиків розширювати свої послуги, під-
вищувати рівень сервісу і вибирати сучасні спо-
соби ведення бізнесу.

Таблиця 6
Рейтинг страхових компаній України за даними 2016 року
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1 АХА Страхування 4 2 4 4 3 4 1 3 3,3 В
2 Княжа Вієнна Іншуранс Груп 4 2 4 3 3 4 3 2 3,3 В
3 ПРОВІДНА 4 3 4 3 2 4 1 3 3,25 В
4 УНІКА 4 1 4 3 3 4 3 2 3,15 В
5 Інго Україна 4 2 4 3 3 2 3 3 2,95 В
6 VUSO 4 3 3 3 1 2 4 3 2,9 B
7 ТАС СГ 4 2 3 4 4 2 2 3 2,85 В
8 Українська страхова група 4 3 4 3 4 1 2 2 2,8 В
9 Універсальна 4 1 3 4 3 2 3 3 2,75 В
10 Allianz Україна 4 1 0 4 3 4 4 4 2,7 В
11 PZU Страхування 3 1 3 4 4 3 1 2 2,65 В
12 Перша 4 2 3 3 3 1 4 2 2,6 В
13 Країна 4 3 2 4 4 1 2 3 2,6 В
14 Альфа Страхування 4 3 2 3 3 2 1 3 2,5 С
15 Оранта 4 1 3 3 3 2 2 3 2,5 С
16 Нафтагазстрах 4 3 1 3 3 1 4 4 2,45 С
17 УПСК 4 3 3 3 3 1 1 1 2,4 С
18 Арсенал страхування 4 2 2 4 4 1 1 2 2,3 С
19 ІНГОССТРАХ 4 3 0 4 4 1 1 3 2,1 С
20 АСКА 3 1 1 1 2 3 3 2 1,9 С

Джерело: розроблено автором
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Аннотация
В статье исследованы особенности формирования рейтинга страховых компаний Украины, проанализированы под-
ходы рейтингования по различным показателям и в зависимости от объекта оценки, построено рейтинг страховщиков 
на основе интегрального показателя по соответствующей методике, учитывающей ряд факторов, на которые обращает 
внимание страхователь при принятии соответствующих решений. Определены риски, которые могут иметь место при 
оценке страховых компаний.
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Summary
In the article researched features of the formation of the rating of Ukrainian insurance companies. Also, we analyzed 
the approaches to ranking according to different indicators and depending on the object of evaluation. We created 
the rating of insurers is based on the integral indicator according to the appropriate method. In addition, we identified 
risks that may occur when assessing insurance companies.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті досліджено інформаційні системи та технології підприємства, розглянуті основні етапи їхнього розвитку, 
відображений їхній вплив на ефективність діяльності підприємства, а також визначено основні проблеми у впроваджені 
нових інформаційних технологій. Сформовано систему заходів для впровадження ІС на підприємстві.
Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, інформаційна система управління підприємством.

Постановка проблеми. Динамічна зміна зо-
внішнього середовища, науково-технічний про-
грес та постійне скорочення життєвого циклу 
виробленого продукту змушують підприємства 
здійснювати пошук джерел покращення ефек-
тивності своєї виробничо-господарської діяль-
ності. І якщо зважати на те, що управління 
підприємством є досить складним завданням, 
то зрозуміло, що це вимагає взаємодії різних 
ресурсів. Одними з таких ресурсів і є інфор-
маційні системи та технології, які є основою 
успішного розвитку організації. У зв’язку із 
зазначеним посягає очевидним те, що тема до-
слідження є актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання про роль та значення інформаційних 
систем та технологій розглядаються дослідника-
ми вже досить давно. Варто виділити таких до-
слідників як О. О. Байкарова і Л. М. Тарасюк [1], 
які спільно довели, що інформаційні технології 
є засобом оптимізації діяльності підприємства, 
адже їх використання робить будь-яку компа-
нію конкурентоздатною за рахунок підвищення 
її керованості й адаптованості до змін ринкової 
кон’юнктури. Дослідник Г. Ю. Бібік [2] у свої 
статті запропонував алгоритм вирішення однієї 
з проблеми, а саме вибір інформаційних техно-
логій управління на підприємствах, адже довів, 
що результат від впровадження ІТ може бути 
різним, як позитивним так і негативним. А та-
кож, загалом вказану проблематику досліджува-
ли В. М. Гужва [4], М. П. Денисенко [5], С. В. По-
номаренко [7] та інші.

Метою дослідження є висвітлення ролі 
та значення інформаційних систем та технологій 
в управлінні підприємством.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах сприяння утворенню довгострокових конку-
рентних переваг і зростання інвестиційної при-
вабливості компанії є найбільш оптимальними 
стратегіями управління підприємством. Нині 
ефективне управління є таким же цінним ре-
сурсом організації як і фінансові, людські, ма-
теріальні та інші ресурси. Відповідно, ефективне 
управління власною діяльністю та постійне зрос-
тання ефективності стає основним напрямком 
вдосконалення діяльності підприємства в цілому.

Якщо поглянути на сучасний розвиток рин-
кової економіки, то варто відзначити, що інфор-
маційні ресурси відіграються головну роль у ді-
яльності суб’єктів господарювання, а особливо 

підприємства. Автоматизація процесів управ-
ління, підвищення продуктивності та якості 
праці, вдосконалення організаційної структури 
та багато інших процесів, які покращують робо-
ту підприємства можливі лише при досконалому 
функціонування інформаційних систем. Загалом, 
це позитивно впливає на економіку підприєм-
ства, а також у підсумку на річні результати ви-
робничо-комерційної діяльності.

Інформаційні системи в управлінні дозволя-
ють цілісно та системно приймати управлінські 
рішення, здійснювати це з високим рівнем опти-
мальності, дієвості та результативності, а також 
постійно покращувати ці показники. Загалом, ін-
формаційна система (ІС) – це система, яка забез-
печує автоматизацію процесів збору, реєстрації, 
обробки, зберігання та передачі інформації спо-
живачу, необхідної в процесі прийняття рішень 
в будь-якій області [10, с. 11].

Зазвичай інформаційні системи це прості про-
грамні продукти. Проте вони мають деякі відмін-
ності, які суттєво відрізняють їх від стандартних 
програм. Інформаційні системи, в залежності від 
того на яку область поширюється їхня діяльність, 
відрізняються і за функціями, і за архітектурою, 
і звичайно за реалізацією.

Однак виділяють декілька властивостей, які 
є спільними для ІС, а саме:

– інформаційні системи призначенні для 
зберігання, збереження та обробки інформації, 
саме тому будь-яка з них базується на серед-
овищі, яке дозволяє зберігати дані та мати до 
них доступ;

– інформаційні системи є завжди орієнтова-
ними на кінцевого користувача, який при від-
сутності високої кваліфікації у сфері викорис-
тання та роботи цих систем зможе без проблем 
користуватися ІС. Зважаючи на це, додатки 
інформаційної системи для споживачів мають 
бути простими, зручними, та з легко засвоюва-
ним інтерфейсом.

Саме тому, для спрощення управління під-
приємством, перш за все, фінансовими ресур-
сами, необхідно мати ефективну інформаційну 
систему, яка задовольняє вище вказані власти-
вості та включає функції планування, управ-
ління і аналізу. Результатом включення інфор-
маційної системи до управління підприємства 
можу бути:

– зниження рівня витрат, які забезпечують 
ефективну діяльність підприємства;
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– зростання швидкості товарообороту;
– мінімізації залишків товарних запасів на 

виробництві;
– збільшення асортименту продукції 

та ускладнення виробничого процесу, що дозво-
лить урізноманітнити товар, та підвищити його 
конкурентоспроможність;

– покращення якості продукції;
– вчасне виконання замовлень і, як результат, 

покращення якості обслуговування замовників.
У наш час існує думка про те, що всі інфор-

маційні системи реалізується лише за допомогою 
комп’ютерної техніки, проте це не так. Інформа-
ційні системи можуть функціонувати як із засто-
суванням технічних засобів, так і навпаки. Існує 
ряд переваг застосування автоматизованих чи 
неавтоматизованих систем.

Переваги неавтоматизованих (паперових) 
систем: можливість впроваджувати вже існую-
чі рішення на прикладі інших організацій; по-
требують мінімум тренувань для їх засвоєння, 
тобто прості у використанні; не потребують тех-
нічних навиків; здатні до адаптації відповідним 
діловим процесам.

Переваги автоматизованих систем: надає 
можливість для цілісного та наочного відобра-
ження усіх процесів, що відбуваються з організа-
цією, оскільки будь-які економічні фактори і всі 
ресурси підприємства відображаються в єдиній 
інформаційній формі, а саме у вигляді даних.

Таким чином, інформаційна система управ-
ління підприємством (ІСУП) – це операційне се-
редовище, яке надає менеджерам і спеціалістам 
усіх рівнів достовірну інформацію про всі бізнес-
процеси підприємства, необхідні для планування, 
виконання, реєстрації і аналізу операцій, та є од-
нією з найважливіших систем у діяльності під-
приємства в цілому.

В сучасне життя нині активно входять ін-
формаційні технології, в тому числі в організа-
цію виробничого процесу, діяльність якого буде 
неможлива без відповідної системи управління. 
Динамічність сучасної господарської діяльності 
потребує обдуманого підходу до організації сис-
теми управління, підвищення ефективності якої 
можна досягти при доцільному і раціональному 
використанні системи інформаційних технологій.

Інформаційні технології (ІТ) – це сукупність 
методів, виробничих і програмно-технічних за-
собів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що 
забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і по-
ширення інформації [2].

Для кращого розуміння ролі та значення ін-
формаційних технологій в управлінні підприєм-
ством необхідно простежити етапи їх розвитку.

Науковці виділяють шість основних етапів 
розвитку ІТ.

Етап 1 (тривав до другої половини XIX ст.) – 
етап «ручних» технологій: перо, чорнило, кни-
ги, елементарні ручні засоби для рахування. 
Основна ціль таких технологій – представлення 
і передача інформації в наявній формі: доставка 
листів, посилок через пошту та інше.

Етап 2 (кінець XIX ст. – 40-і роки XX ст.) – 
«механічні» технології. Інструментами ставали 
друкарська машина, телефон, диктофон, теле-
граф, забезпечена досконалішими засобами до-

ставки пошта. Метою створення таких технологій 
є представлення інформації зручнішим способом 
та скорочення витрат для її передачі.

Етап 3 (40-і – 60-і роки ХХ ст.) – «електричні» 
технології. Основними інструментами у користу-
ванні ставали електронно-обчислювальні маши-
ни і певне програмне забезпечення, електричні 
друкарські машини, ксерокси та інше. Основну 
увагу ІТ починають звертати вже не на подання 
інформації, а на формування її змісту.

Етап 4 (70-і – середина 80-х років 
ХХ ст.) – «електронні» технології. З’являються 
великі ЕОМ, автоматизовані системи управлін-
ня та інформаційно-пошукові системи. Зверта-
ється увага на змістовне подання інформації 
саме для середовища управління усіма сферами 
суспільного життя, в першу чергу на організа-
цію аналітичної роботи.

Етап 5 (з середини 80-х років) – «комп’ютерні» 
технології. Розробляється перший персональний 
комп’ютер із великою кількістю встановлених 
стандартних програм, які набули широкого зна-
чення для суспільства. Створюється система під-
тримки прийняття рішень, що має вбудовані еле-
менти аналізу і штучного інтелекту.

Етап 6 (з середини 90-х років) – «internet» 
технології. В цей час починають широко вико-
ристовуватися розподілені системи, локальні, ре-
гіональні та глобальні комп’ютерні мережі в різ-
них галузях науки, техніки та бізнесу.

Останні етапи розвитку інформаційних тех-
нологій доводять те, що основна їх мета – ін-
форматизація суспільства, тобто вільний доступ 
до будь-якої інформації усім членам суспільства; 
автоматизація фінансової, виробничої та іншої 
діяльності підприємств; підвищення ефектив-
ності взаємодії між підрозділами підприємства 
через створення мереж; ефективна взаємодія 
з контрагентами через мережу інтернет та інше.

Варто зазначити, що система управління під-
приємством включає організацію, мотивацію 
і контроль виробничих процесів підприємства. На 
підприємстві представлені різні сфери управлін-
ня, тому і застосування інформаційних техноло-
гій поділяється на певні області:

– інформаційні технології введення, обробки 
та зберігання інформації;

– інформаційні технології захисту інформації;
– інформаційні технології управління вироб-

ничими процесами.
Усі вище згадані області є важливими на 

будь-якому підприємстві чи організації. Уявити 
досконалу їх діяльність хоча б без однієї з об-
ластей – неможливо, адже усі етапи є частиною 
роботи підприємства.

Використання комп’ютерних засобів полег-
шує та вдосконалює роботу будь-якої організації. 
Вчені відносять до цієї групи відносять два види 
інформаційних технологій, які науковці поділя-
ють на технічні та програмні засоби.

До технічних засобів відносять персональний 
комп’ютер, прилад забезпечення локальної ме-
режі та доступу до інтернету, прилади зовніш-
ньої пам’яті та інші. Усі ці засоби є інструментом, 
що забезпечують управління масивами даних.

Програмні засоби включають програмні про-
дукти введення та обробки інформації. Насправді, 
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їх також поділяють на дві групи: загальні та спе-
ціальні програмні продукти. До загальних відно-
сять загальноприйняті стандартизовані програ-
ми, які використовують на усіх підприємствах: 
1С, програми доступу до інтернету та ін. Спе-
ціалізовані програми включають продукти, що 
призначені для вирішення конкретних питань: 
обробка зображень, проектування, моделювання 
і т. п. На рис. 1 відображено, які складові вклю-
чає в себе інформаційна система підприємства, 
що дозволяє автоматизувати його діяльність.

Загалом інформаційні системи та техноло-
гії вирішують багато різних питань на усіх рів-
нях управління. Розглянемо детальніше ці рівні 
та основні завдання, у вирішенні яких не обхо-
диться без інформаційних систем та технологій.

1. Керівництво підприємства:
– забезпечення достовірною інформацією про 

фінансове становище підприємства у конкретний 
час і розробка прогнозів на майбутнє;

– забезпечення координації робіт і ресурсів;
– надання інформації про можливі негативні 

тенденції, їх причини та можливості виправлення.
2. Фінансово-бухгалтерська служба:
– контроль на рухом коштів;
– реалізація облікової політики необхідної 

для управління підприємством;
– слідкування за рухами товарно-матеріаль-

них потоків.
3. Управління виробництвом:
– контроль за виконанням виробничих замов-

лень;
– контроль за станом виробничих потуж-

ностей;
– оперативне визначення фактичної собівар-

тості виробничих замовлень.
4. Служба маркетингу:
– контроль за просування нових товарів на 

ринок;
– аналіз ринку збуту з ціллю 

його розширення;
– ведення статистики продаж;
– інформаційна підтримка 

політики цін і знижок.
5. Служба збуту:
– ведення баз даних товарів 

та послуг;
– планування термінів достав-

ки та витрат на транспортування;
– оптимізація транспортних 

маршрутів [6, с. 250].
Впровадження таких інфор-

маційних систем і технологій, які 
дозволяють вирішувати вищев-
казані завдання дозволить удо-
сконалювати системи документо-
обігу; звільнити працівників від 
рутинної роботи, так як більшість 
з неї буде автоматизованою; змен-
шити витрати на виробництво 
товарів та послуг, їх транспор-
тування; створити споживачам 
унікальну продукцію; а головне, 
обирати раціональні управлінські 
рішення певних завдань.

Вітчизняні вчені виділяють 
сьогодні декілька проблем у впро-

вадженні інформаційних технологій на підприєм-
ствах, що скорочує їх конкурентоспроможність 
на ринку. Сюди відносять:

1. Постійне збільшення обсягів технологічних 
пропозицій. З одного боку це є позитивним про-
цесом, але тим не менше потребує великих інвес-
тиційних вкладів, що призводить до посилення 
залежності вітчизняних підприємств від зовніш-
нього світу;

2. Поетапна зміна ролі інформаційних техноло-
гій у господарській діяльності підприємства. Якщо 
повернутися в минуле, то можна спостерігати, що 
раніше ІТ були допоміжними у діяльності підпри-
ємства, а сьогодні є важливою складовою, при-
пинення роботи якої чи лише технічні проблеми 
можуть порушити всю роботу організації.

3. Значне зростання витрат на інформаційні 
технології [1, с. 177].

Та все ж, незважаючи на існуючі проблеми, 
формування і ефективне функціонування інфор-
маційних систем та технологій на підприємстві 
є необхідною умовою для реалізації стабільної їх 
роботи в сучасній економіці. Інформаційні систе-
ми займають важливе місце при виділенні даних 
із громадського потоку різних інформаційних 
ресурсів про середовище підприємства, як вну-
трішнє, так і зовнішнє.

Висновки. Отже, інформаційні системи 
та технології дозволяють створити умови для 
стабільного функціонування організації, за-
безпечити управлінський персонал важли-
вою інформацією для прийняття оптимальних 
та правильних рішень у відповідності з вироб-
ничим процесом. Якісне та своєчасне інформа-
ційне забезпечення є основою успішного по-
дальшого розвитку підприємства та гарантує 
довгострокову конкурентну перевагу на ринку. 
Впровадження ІС на підприємстві залежить 
від багатьох чинників, таких як структура 
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управління підприємством, особливості галу-
зі та інші. Для впровадження потрібно чітко 
розуміти, які завдання інформаційна система 
має вирішувати. Також вона має бути гнучкою 

до змін та враховувати усі міжнародні стан-
дарти. Лише відповідаючи усім вище перелі-
ченим вимогам можна говорити про ефективне 
функціонування ІС на підприємстві.
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У статті визначено роль та проведено аналіз інноваційних технологій, що застосовуються у системі маркетингових 
комунікацій. Розглянуто проблему традиційних рекламних методів впливу на кінцевого споживача. Визначено роль 
сучасних інноваційних маркетингових комунікативних технологій на вплив споживача.
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Постановка проблеми. Розвиток маркетингу 
щодня потребує нових методів просування това-
ру. Якщо на початку XX століття маркетинг роз-
глядався лише як дистрибуція, згодом, як управ-
ління продажем продукції і в кінцевому рахунку, 
як управління торговими марками; то на сьогод-
нішній день, розвиток інформаційних техноло-
гій значно змінює характер маркетингової ді-
яльності компанії. Для ефективного просування 
та утримання лідерських позицій товару в умо-
вах глобального ринку, компанії долучаються до 
використання нових ідей, технологій у товарах, 
послугах та процесах.

Досліджували у своїх працях питання засто-
сування інновацій у маркетингових комунікаці-
ях, такі вчені як: П. Сміт, К. Беррі, Дж. Маккензі, 
А. Пулфорд, серед вітчизняних науковців варто 
визначити: С.М. Ілляшенко, Н.М. Понамарьова, 
Є.В. Ромат, С. Семенюк, О.С. Вавриш, І.І. Ков’ях, 
Н.В. Куденко, Л.О. Мелехова, В.І. Галушка. Але 
актуальним залишається питання використання 
сучасних інноваційних комунікаційних технологій.

Постановка завдання. На основі викладеного, 
формулюємо завдання, яке полягає в визначенні, 
ролі та проведення аналізу інноваційних техно-
логій маркетингових комунікацій, що впливають 
на потенційного споживача.

Виклад основного матеріалу. Сучасні не-
сприятливі тенденції у бізнес-середовищі країни 
змушують підприємства пристосуватися до мін-
ливих умов ринкової економіки. На сьогоднішній 
день зростаючий рівень конкуренції виробників 
різноманітних товарів пов’язаний з проблемою 
виявлення нових шляхів завоювання ринку. Сві-
товий досвід поліпшення економіки переконує 
в тому, що виходом із ситуації є поєднання мар-
кетингової та інноваційної діяльності, що дасть 
можливість підприємству надати споживачеві 
свої послуги і товари більш ефективно, ніж кон-
куренти, а також отримати більший прибуток.

У сучасних умовах ринкової економіки та по-
силення конкуренції основними умовами ефек-
тивного надходження товару (послуги) від вироб-
ника до споживача є використання інноваційних 
маркетингових технологій, оскільки традиційні 

концепції маркетингу не можуть гарантувати 
успіх у реалізації та просуванні товарів.

Сьогодні суспільство так стрімко набуває роз-
витку, деякі маркетингові підходи, концепції 
та стратегії дуже швидко становляться неефек-
тивними для просування товарів чи послуг, тому 
зарубіжний досвід свідчить, що маркетингова 
політика має ґрунтуватися на принципах іннова-
ційних стратегій маркетингу.

Крім традиційних рекламних методів впливу 
на кінцевого споживача застосовуються іннова-
ційні методи. З’явилися вони порівняно нещо-
давно, проте вже набули широкого поширення 
серед виробників і схвалені цільовою аудиторією. 
Інноваційна реклама будується на використан-
ні в промо-акціях серйозного технічного забез-
печення, новітніх комп’ютерних технологій і не-
стандартних способів подачі інформації.

Розробка та впровадження маркетингових 
інновацій на ринку – це єдиний спосіб підви-
щення конкурентоспроможності та підтримки 
високих темпів розвитку організацій та її тор-
гових марок. Маркетингові інновації спрямовані 
на більш повне задоволення потреб споживачів, 
відкриття нових ринків збуту з метою підви-
щення обсягів продажів, що є запорукою успіш-
ного розвитку організації.

Перспективи для розвитку свого бізнесу 
сьогодні за рекламою нового покоління. Однією 
з найбільш перспективних видів подібної рекла-
ми є відеореклама в місцях масового скупчення 
людей. Це, так звана, технологія InDoor TV. Фа-
хівці стверджують, що на неї звертають увагу 
більше 90% потенційних покупців.

В останні роки ця рекламна технологія сер-
йозно вдосконалилася, з’явилася нова техноло-
гія X3D video. Відтепер увагу споживача при-
ваблює не плоске, а тривимірне зображення, що 
містить рекламну інформацію. Тепер картинка 
здатна легко вийти за межі екрану, потім та-
кож легко повернутися назад, залишивши неза-
бутнє враження в головах людей, що проходять. 
А її головним козирем, на відміну від простих 
3D технологій, є сприйняття тривимірних зобра-
жень без використання додаткових засобів, та-
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ких, як спеціальні шоломи або стерео-окуляри. 
Використання даної технології для демонстрації 
відеороликів – це прекрасна можливість ефек-
тного і незабутнього впливу на споживача, адже 
креатив важливий на кожному етапі рекламної 
комунікації – від ідеї до її візуального втілення.

Використання сучасних технологій 
є невід’ємною частиною сучасної концепції ін-
тернет-маркетингу та гарантують досягнення 
запланованих результатів проведених маркетин-
гових акцій в Інтернеті, дозволяють збільшувати 
ефективність реклами завдяки посиленню креа-
тивного впливу рекламних повідомлень. Техно-
логії управління маркетинговими комунікаціями 
дають можливість рекламодавцям, агентствам 
і рекламним майданчикам налагодити техноло-
гічну співпрацю в галузі контролю та аналізу 
ефективності рекламних кампаній [2]. Прогре-
сивні рекламні технології викликають особли-
ву зацікавленість у потенційних клієнтів щодо 
товару рекламодавця і значно виділяють його 
серед конкурентів. Застосування унікальних ре-
кламних технологій допомагає найбільш яскраво 
уявити рекламу і ефектно підкреслити імідж ор-
ганізації. Ще одним видом залучення споживчої 
уваги є так звана «Доповнена реальність (AR)». 
Йдеться про розміщення на товарах зображень, 
які перетворюються в тривимірні сцени, будучи 
розміщеними перед веб-камерами. У рекламній 
індустрії така нова технологія вже застосовуєть-
ся в друкованій та інтернет-рекламі [3].

Поточний етап розвитку маркетингових ко-
мунікацій характеризується зниженням ефек-
тивності реклами, тобто відгуків на рекламні 
повідомлення, повільним зростанням обізнаності 
про товар (послугу), необхідністю щорічного під-
вищення витрат на рекламу. Виокремимо такі 
причини зниження ефективності реклами:

1. Потужний потік різноманітної інформації 
(як наслідок швидкий ефект забування реклами);

2. Масовість реклами (велика трата коштів на 
інформування аудиторії, яка не є цільовою);

3. Досвідченість покупця і некомерційні дже-
рела інформації (вагомий вплив думки найближ-
чого оточення, ділових партнерів, експертів, гро-
мадських джерел);

4. Зростання вартості реклами і дефіцит ре-
кламного інвентарю у засобах масової інформації.

Крім того, через вкрай велику кількість за-
собів масової інформації бізнес стикається 
з певним «розпиленням» рекламного бюджету на 
велику кількість різноманітних медіа. Для най-
кращого запам’ятовування торгової марки зараз 
необхідно застосовувати все більшу й більшу 
кількість контактів зі споживачем, а це, у свою 
чергу, приводить до все більших й більших ка-
піталовкладень у маркетингові (рекламні) захо-
ди. Й слід зазначити, що далеко не завжди під-
приємець отримує гідний ефект від інвестованих 
у рекламу коштів. Тому сьогодні трансформація 
рекламного ринка інтенсифікує новітні підходи 
до комунікацій, що мають місце підвищені ви-
моги до інтерактивної взаємодії зі споживачем. 
Компанія, що намагається у власній маркетинго-
вій діяльності впроваджувати сучасні тенденції, 
посилену увагу звертає на реструктуризацію ре-
кламного бюджету, на розробку новітніх марке-

тингових заходів. Такі заходи мають бути спря-
мовані на створення інформаційного середовища, 
що оточує товар чи послугу, які пропонуються. 
Виробник має стійке бажання побудувати «ін-
ший» діалог зі споживачем – більш неформаль-
ний, більш довірчий. Для цього слугуватимуть 
так звані технології генерування інформаційного 
приводу для побудови неформального комуніка-
ційного діалогу зі споживачем.

Серед таких технологій слід зазначити такі, 
як кулхантинг, трендсеттінг, buzz-маркетинг, 
«word-of-mouth» advertising, event-маркетинг.

Термін «кулхантінг» з’явився на початку 
дев’яностих років минулого сторіччя. Кулхан-
тинг – це симбіоз англійських слів – «cool» 
та «hunting», тобто дослівно полювання за но-
вим, модним. Іншими словами – полювання за 
«свіжим».

За своєю суттю кулхантинг представляє осо-
бливі маркетингові дослідження в пошуках но-
вітніх тенденцій – трендів. Зазвичай ці дослі-
дження спрямовані безпосередньо на глибоке 
вивчення ринку, з метою визначити особливі 
тенденції розвитку цього ринку. Кулхантери вже 
за декілька років знають майбутню популярність 
певних тенденцій.

Часто, компанії воліють купувати готові до-
слідження у кулхантингових агентств, щоб не 
завантажувати свою службу маркетингу і не 
тримати штатних працівників. Причому кошту-
ють ці дослідження надзвичайних грошей, тому 
що дають можливість орієнтувати виробництво 
своїх товарів з урахуванням майбутніх потреб 
споживачів.

Основним об’єктом дослідження кулхантерів 
є молодь та активний прошарок людей будь-
якого віку. Молодіжний ринок є найбільш ак-
тивним, але в той же час він є особливо склад-
ним для проведення досліджень. Адже є більш 
чутливий до нових тенденцій і активно спожи-
ває всі новинки.

Трендсеттинг – це технологія виявлення, 
створення й впровадження новітніх тенденцій 
у смаках цільової аудиторії з метою подальшого 
їх втілення у кінцевому продукті. Цей термін 
означає вивчення та прогнозування тенденцій 
у різних сферах життя сучасної людини. Ви-
являються, створюються та впроваджуються 
найсучасніші, наймодніші тенденції, які мають 
бути втілені у новому актуальному продукті. 
Над збиранням необхідної інформації працю-
ють спеціалізовані агенції, зокрема вищевказані 
«кулхантери». На тлі отриманих даних агенція 
прогнозує тренд.

Trend-forecasting – професія, що з’явилася 
ще у 70-х роках минулого сторіччя. Сьогодні іс-
нують інститути, об’єднання, агенції, які займа-
ються аналізом соціальних явищ у майбутньому 
та прогнозують тенденції у світі моди. Однією 
з засновників цієї професій стала Лі Еделькорт – 
голландка, яка у 1975 році організувала Trend 
Union [1; 2]. Серед клієнтів студії Лі Еделькорт 
такі гіганти, як Procter & Gamble, Wella, Coca-
Cola, Ermenegildo Zegna, Cacharel, Gucci, Jaguar, 
L’Oreal, Lancome, Nissan, Shiseido, Philips, 
Swarovski, Siemens, Lacoste, Samsung electronics 
та інші. Цей перелік велетнів бізнесу, що купу-
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ють послуги з trend-forecasting та трендсеттінгу 
свідчить про актуальність такого напрямку мар-
кетингової активності.

Останнім часом спостерігається активний 
розвиток такого інструменту маркетингових ко-
мунікацій, як event-marketing. Сучасний марке-
тинг має бути у все більшому ступені клієнто-
орієнтованим. Необхідно надати споживачу не 
надокучливу та тривалу рекламу, а подарува-
ти йому відчуття свободи вибору та викликати 
відчуття того, що саме виробник (чи продавець) 
підлаштовується саме під бажання клієнта, а 
не навпаки – клієнта змушують щось придба-
ти. Тому event-marketing є дієвим інструментом 
у побудові сприятливого споживацького став-
лення. Event-marketing – це явище сучасного 
маркетингу, що спрямоване на організацію спе-
ціальних подій, надання споживачеві особисто-
го позитивного досвіду спілкування з маркою, 
формування у нього таким чином емоційного 
з нею зв’язку.

Часто важливий не факт участі в події, а ін-
формаційна хвиля про нього і відчуття користу-
вачем марки своєї причетності. Частина проектів 
подієвого маркетингу береться зі стандартних 
BTL-програм або з спонсоринга, розробляються 
оригінальні, що враховують пріоритети цільової 
аудиторії та особливості продукту програми.

В умовах глобального ринку для ефективно-
го просування товару та утримання лідерських 
позицій, підприємства використовують нові ідеї, 
технології у товарах, послугах та процесах. Під 
терміном «нові технології», або інновації, ми ро-

зуміємо кінцевий результат інноваційної діяль-
ності, який постає у вигляді нового або вдоско-
наленого товару чи технологічного процесу, які 
впроваджені на ринок, або використовуються 
в практичній діяльності.

Враховуючи настрій споживачів, які втомили-
ся від одноманітності, і дефіцит рекламних площ, 
швидше за все, традиційній рекламі доведеться 
серйозно потіснитися. Тому що інноваційні ре-
кламні технології більш захоплюючі, легко за-
своювані й ефективні. За підрахунками фахівців, 
їх використання здатне збільшити обсяг прода-
жів продукції на 20-45%. Виробники погодяться, 
що це серйозний аргумент на користь інновацій-
ної реклами.

Висновки з проведеного дослідження. Інно-
ваційність маркетингу полягає в постійному по-
шуку удосконалення продукції для досягнен-
ня нових рівнів задоволення потреб споживачів 
та суспільства в цілому. Такий пошук заохочу-
ється фактом, що все більша кількість спожива-
чів у світі сповідують пріоритети якості послуг, 
зручності придбання товарів та споживання над 
ціновими параметрами. Добробут суспільства ви-
значається не масою чинників виробництва і не 
об’ємом інвестицій, а ефективністю інновацій-
ної діяльності, що дає кінцевий позитивний ре-
зультат. Відтак можемо зазначити, що сьогодні 
маркетинг розвивається швидше, ніж будь-коли 
раніше, і стандартні підходи та концепції діють 
вже не так ефективно, тому з’являється необхід-
ність у нових інноваційних методах маркетинго-
вої діяльності.
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Постановка проблеми. В умовах загострення 
соціально-економічних та політичних кризових 
явищ виникає об’єктивна необхідність у розвитку 
страхового ринку України, підвищенні якості на-
дання страхових послуг і залучення населення до 
користування цими послугами. Наріжним постає 
питання про ринок страхування життя, оскільки 
життя людини, а особливо за сучасних скрутних 
умов, завжди постає на першому плані і має най-
вищу цінність. Проте, нажаль, страхування життя 
в Україні не набуло широкого розповсюдження, 
населення не розуміє необхідності розвитку даного 
виду послуг. Тому постає питання про шляхи удо-
сконалення ринку страхування життя та привер-
тання уваги українців до даного виду страхування.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає в дослідженні тенденцій ринку 
страхування життя в Україні, аналізі статистич-
них даних, виявленні основних проблем та при-
чин його нерозвиненості, наведення пропозицій 
з його удосконалення та шляхів реформування 
ринку страхування життя з метою його подаль-
шого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема страхування життя в Україні є акту-
альною не лише в умовах кризових явищ, а з мо-
менту отримання Україною незалежності. Навіть 
за часів відносної стабільності і розвитку укра-
їнської економіки, соціально-культурної і інших 
сфер страхування життя так і не набуло належ-
ного значення і визнання серед українців, а тому 
цьому питанню присвячено багато досліджень 
та наукових праць видатних вітчизняних вче-
них. Значну увагу проблемі страхування життя 
в Україні присвячували В.Д. Базилевич, І.А. Бой-
ко, І.І. Козьма, С.С. Осадець, Т. Тимченко та інші. 

Метою статті є аналіз основних проблем та 
причин недостатнього розвитку ринку страху-
вання життя в Україні та подальших шляхів 
його удосконалення задля створення в Україні 
потужного соціального захисту населення і роз-
виненого ринку страхових послуг взагалі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині страхування життя у розвинених країнах 
є одним з основних способів забезпечення і га-
рантії матеріального благополуччя і стабільнос-
ті протягом всього життя. Страхування життя 
передбачає відповідальність страхової компанії 
в разі смерті страхувальника (застрахованого) 
під час дії договору страхування або дожиття 

до певного обумовленого в договорі строку. Як 
показує світовий досвід, страхування життя за-
вжди розглядалося і страхувальником, і страхо-
виком, як вигідне вкладання грошей з позиції їх 
накопичення та довгостроковості користування 
(інвестування), тобто взаємної вигідності угоди. 
Призначенням страхування життя, окрім того, 
є: захищеність у фінансовому плані; формуван-
ня заощаджень для пенсіонерів; високі виплати; 
гарантованість страхових виплат; можливість 
отримання податкового кредиту. Проте в Укра-
їні ринок страхування життя знаходиться ще 
на етапі становлення і не набув такого широкого 
розповсюдження, як це відбулося у переважній 
більшості розвинених країн.

Сьогодні розвитку страхування життя, як і 
іншим видам страхування, перешкоджає низка 
об’єктивних факторів. Щодо ринку страхових 
послуг загалом, то за 2014 рік частка валових 
страхових премій у відношенні до ВВП становила 
1,7%, що на 0,3 в.п. менше в порівнянні з 2013 ро-
ком. Зокрема, у 2014 році ринок страхових послуг 
в Україні скоротився на 6,6%, або на 26 млрд. грн. 
Щодо страхування життя, то якщо в розвинених 
країнах цей вид страхових послуг займає близь-
ко 40-60%, в Україні цей показник становить ста-
ном на кінець 2014 року лише 4,9% [3]. Протягом 
2014 року застраховано 1 285 243 фізичні особи, 
що на 27,5% або на 486 419 осіб менше проти від-
повідного періоду 2013 року (за 2013 рік застра-
ховано 1 771 662 фізичних осіб). 

Ринок страхових послуг залишається одним 
з найбільш капіталізованих серед інших небан-
ківських фінансових ринків. Загальна кількість 
страхових компаній станом на 31.12.2015 стано-
вила 361, у тому числі кількість «life» страхових 
компаній становила 49 компаній, СК «non-life» – 
312 компаній, (станом на 31.12.2014 – 382 ком-
панії, у тому числі СК «life» – 57 компаній, СК 
«non-life» – 325 компаній).

Кількість страхових компаній має тенденцію до 
зменшення. Так, за 2015 рік порівняно з 2014 ро-
ком, кількість компаній зменшилася на 21 СК, а 
порівняно з 2013 роком зменшилася на 46 СК.

Варто зазначити, що фактично на страховому 
ринку основну частку валових страхових пре-
мій – 99,9% – акумулюють 200 СК «non-Life» 
(64,1% всіх СК «non-Life») та 99,0% – 20 СК 
«Life» (40,8% всіх СК «Life»). 

По ринку страхування життя індекс Герфін-
даля-Гіршмана (або ННІ, індикатор, що визна-



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ74

2 (20), квітень 2018

чає концентрацію бізнесу на певному ринку) 
склав 982,98 (у 2014 році – 1042,55). В цілому по 
страховому ринку індекс Герфіндаля-Гіршмана 
склав 205,07 (у 2014 році – 181,49). Ці дані свід-
чать, що на ринку видів страхування інших, ніж 
страхування життя, спостерігається значний рі-
вень конкуренції (ННІ в 4 разів менше 1000), в 
той час як на ринку страхування життя наявна 
помірна монополізація [3]. Це можна охарактери-
зувати як відносно негативне явище, адже від-
сутня конкуренція на ринку страхування життя, 
що не сприяє підвищенню якості надаваних по-
слуг, розширенню асортименту послуг, наявності 
різних програм зі страхування життя. Страхові 
компанії не зацікавлені у привабленні клієнтів, 
максимальному задоволенні їх потреб, що не-
гативно відображається на ринку страхування 
життя України. 

Структура страхового ринку України (за 
страховими виплатами) станом на 31.12.2015 ви-
глядає наступним чином (рис. 1).

Таким чином, виплати за послугами страху-
вання життя становлять досить незначну част-
ку, особливо порівняно із виплатами за послуга-
ми автострахування та медичним страхуванням. 
Натомість, дані про структуру страхових пре-
мій свідчать, що премії за страхуванням життя 
становлять 9,8% від загального обсягу страхо-
вих премій [3]. В будь-якому разі, такі показни-
ки свідчать про досить слабкий рівень розвитку 
ринку послуг зі страхування життя. Окрім того, 
за даними Нацкомфінпослуг, валові страхові 
платежі (премії, внески) при страхуванні жит-
тя за 2015 рік становили 2 186,6 млн. грн., що 
на 1,2% більше, ніж у 2014 році; за 2014 рік – 
2 159,8 млн. грн., що на 12,8% менше, ніж за 
2013 рік (за 2013 р. – 2 476,7 млн. грн.), що, звісно, 
свідчить про негативні тенденції у наданні по-
слуг зі страхування життя, які, втім, у 2015 році 
покращилися порівняно з попереднім періодом. 
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Рис. 1. Структура чистих страхових виплат  
за видами страхування станом на 31.12.2015, %

Для аналізу тенденцій розвитку ринку стра-
хування життя в Україні доцільним є досліджен-
ня динаміки страхових виплат і страхових пре-
мій у даному виді страхування (див. рис. 2).

Таким чином, обсяги страхових премій 
зростали до 2013 року, але після цього зазна-
ли спадання у 2014 році і відновили незначне 
зростання у 2015. Натомість, на відміну від 

страховий премій, обсяги страхових виплат 
постійно зростають протягом всього зазначе-
ного періоду. Це свідчить про зростання необ-
хідності у розвитку даного виду страхових по-
слуг, що обумовлено загостренням економічної 
та політичної кризи в Україні та, як наслідок, 
значним збільшенням рівня інвалідності, за-
хворюваності і смертності. 
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Рис. 2. Динаміка страхових премій  
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у 2011-2015 роках, млн. грн. 

Не дивлячись на об’єктивні причини для на-
селення користуватися послугами зі страхуван-
ня життя, цей вид послуг все же залишається на 
низькому щаблі розвитку. І цьому передує низка 
причин, серед яких: 

– недосконала нормативно-правова база;
– недостатній рівень капіталізації страхових 

компаній у зв’язку з загостренням фінансової 
кризи та зниженням обсягів страхових внесків;

– непрозорість діяльності страхових компаній;
– необхідність забезпечення страховиками 

своєчасного здійснення страхових виплат за до-
говорами довгострокового страхування життя;

– незадовільний стан обслуговування насе-
лення;

– недостатній захист прав споживачів стра-
хових послуг;

– недостатня ефективність систем управлін-
ня ризиками;

– масове невиконання банківськими устано-
вами своїх зобов’язань внаслідок втрати їх пла-
тоспроможності, яка спостерігалася протягом 
всього 2014 року;

– адміністративні заходи Національного бан-
ку України із стабілізації курсу національної ва-
люти, які призвели до обмеження операцій стра-
ховиків на валютному ринку;

– вимушене зростання тарифів на страхо-
ві послуги для забезпечення достатності коштів 
для формування страхових резервів внаслідок 
інфляційних процесів на фоні скорочення спо-
живчого попиту населення; 

– обмеження бюджетів корпоративних клієн-
тів у результаті зниження їх ділової активності 
та зростання продуктивних витрат;



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 75

2 (20), April 2018

– низький рівень якості активів страхових 
компаній за рахунок завищення вартості цінних 
паперів, розміщення депозитів у проблемних 
банківських установах [4, c. 249].

Крім зазначеного вище, поступово скорочу-
ється кількість страхових компаній в Україні 
у зв’язку зі втратою ними платоспроможності, 
і, відповідно, скорочується кількість лайфових 
страхових компаній. Крім того, з 60 лайфових 
страхових компаній, як заявив Президент Ліги 
страхових організацій України А. Залєтов, ре-
альні операції здійснюють лише 20 [1]. 

Ще одним недоліком ринку страхування 
життя в Україні є високий рівень концентрації: 
на долю ТОП-10 СК «Life» припадає близько 
87,9% всіх страхових внесків, що свідчить про 
певний ступінь монополізації даного сегменту 
страхового ринку.

На думку експертів, 2014-2015 роки є і будуть 
найважчими для страхового ринку України, що 
зумовлено пресингом макроекономічних та полі-
тичних факторів. Зокрема, АР Крим у портфелі 
страховиків становила близько 4%, а Луганськ і 
Донецьк – близько 25%. Саме таких втрат і за-
знали сьогодні страхові компанії, що негативно 
відбивається на їх фінансовому стані [1]. 

Окрім цього, велику роль відіграють менталь-
ні особливості українського споживача фінансо-
вих послуг, високий рівень недовіри до страхових 
компаній, як і будь-яких фінансових установ. Ді-
яльність українських фінансових інституцій ха-
рактеризується високим рівнем шахрайств, корум-
пованості, невиплати по своїх зобов’язаннях тощо. 
Хоча, варто зазначити, поступово зацікавленість 
українців у страхових компаніях зростає у зв’язку 
з паралельним зростанням недовіри до банківсько-
го сектору, внаслідок чого населення починає виво-
дити свої кошти на депозитах з банківських уста-
нов і вносити їх в страхові компанії [6].

Таблиця 1
Концентрація ринку страхування життя  

у 2015 році

Перші 
(Тор)

Страхування «Life»
Надходження премій 

(млн. грн.) Частка на ринку, %

Тор 3 936,1 42,8
Тор 10 1 921,4 87,9
Тор 20 2 164,0 99,0
Тор 50 2 186,6 100,0
Всьо-
го по 
ринку

2 186,6 100,0

Джерело: систематизовано автором на основі [3]

Іншим стримуючим фактором є низький рі-
вень доходів населення та значні інфляційні про-
цеси в економіці. В розвинених країнах форму-
вання ринку страхування життя почалося тоді, 
коли середні доходи населення становили близь-
ко 500$. Пересічний українець немає коштів на-
віть на поточні потреби, а здійснювати платежі 
до страхових компаній можливості тим паче не 
має. Високим є ризик курсових коливань при 
укладенні контракту зі страхування життя, що 
для України зараз є особливо актуальним. Ті ж 

договори зі страхування життя, які вже укла-
дені, розриваються страхувальниками з метою 
витратити ці кошти зараз, а не відкладати їх на 
невизначене майбутнє [2, c. 167]. 

Негативний вплив здійснює високий рівень 
неусвідомленості населення у даному виді стра-
хових послуг. Більшість українців не вбачають 
різниці між звичайними банківськими депози-
тами і, приміром, накопичувальною системою 
страхування життя. Це зумовлено тим, що 
страхові компанії не надають належної зрозу-
мілої та цікавої інформації з цього питання, не 
особливо користуються рекламними послугами 
і навіть не намагаються привабити клієнтів до 
даного виду страхування.

Сьогодні як страхові компанії не готові нада-
вати якісні послуги зі страхування життя, так 
і населення не забезпечує належного попиту на 
даний вид послуг [5]. Тож, для розвитку ринку 
страхування життя слід вдатися до низки ре-
форм, серед яких: забезпечення прозорості стра-
хового ринку шляхом надання достовірної та 
регулярної фінансової звітності; запровадження 
ефективних систем ризик-менеджменту в лай-
фових страхових компаніях; збільшення рів-
ня капіталізації страхових компаній; освоєння 
нових видів страхування життя та поліпшення 
якості надання страхових послуг; завойовування 
довіри з боку населення до даного виду страхо-
вих послуг тощо. 

Не дивлячись на низку негативних тенден-
цій, зарубіжні експерти вбачають в страховому 
ринку України великий потенціал для розвитку. 
Варто зазначити, що згідно даних інтернет-жур-
налу про страхування Forinsurer, ринок страху-
вання життя в Україні в 2015 році уповільнив 
своє зростання до 2,2 млрд. грн. (+1,2%). Про-
тягом 2015 року застраховано 1 549 375 фізич-
них осіб, що на 20,6% або на 264 132 особи біль-
ше проти відповідного періоду 2014 (за 2014 рік 
застраховано 1 285 243 фізичні особи). Тобто, 
останнім часом ринок страхування життя набув, 
хоча і незначного, але розвитку і зростання у по-
рівнянні з 2014 роком. 

Висновки з проведеного дослідження. В усьо-
му світі страхування життя є джерелом забезпе-
чення стабільності і впевненості у майбутньому 
для населення, зростання інвестицій в економі-
ку і зростання доходів для страховика. Проте в 
Україні розвиток ринку страхування життя зна-
ходиться поки що на початковому етапі розви-
тку і ускладнюється через загострення соціаль-
но-економічної та політичної кризи в Україні. 
Проте розвиток даного сегменту страхового рин-
ку є об’єктивно необхідним для України, і тому 
виникає потреба в його реформуванні з метою 
удосконалення та розширення ринку страху-
вання життя в Україні для забезпечення висо-
кого добробуту населення та захисту від різного 
роду ризиків. Державна політика повинна бути 
направлена на формування високорозвиненого 
страхового ринку загалом, адаптацію страхових 
послуг в Україні до світових вимог з урахування 
іноземного досвіду, формування страхової куль-
тури громадян та підвищення фінансової грамот-
ності учасників страхового ринку. Крім того, слід 
приділити значної уваги удосконаленню не лише 
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страхування життя в Україні, а й страхового 
ринку в цілому, а також подоланню загально-
економічних проблем в країні. Лише повноцінний 

розвиток економіки і страхового ринку забез-
печить сприяння розвитку ринку страхування 
життя зокрема.
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Встановлено необхідність створення, на основі достатніх умов оптимальності, моделі оптимального розвитку аграрного 
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Постановка проблеми. В наш час, одним з го-
ловних напрямків, в умовах складної ринкової 
економіки, є підвищення ефективності функціо-
нування аграрних підприємств, що здійснюється 
за рахунок використання економіко-математич-
ного моделювання та сучасних інформаційних 
технологій. Рішення задачі оптимального управ-
ління, в цих умовах, призводить до вирішення 
завдання управління у вигляді розподілу ре-
сурсів між галузями. Знаходження оптимальних 
управлінь, що визначають найбільшу ефектив-
ність результатів функціонування, передбачає 
побудову моделей об’єктів управління, а також 
рішення багатокрокового завдання знаходження 
оптимальних управлінь при заданому функціо-
налі ефективності функціонування. Забезпечен-
ня високого рівня прийняття відповідних рішень 
в різних напрямках управлінської діяльності 
аграрного сектору економіки потребує побудову 
сучасного інформаційного суспільства, що вима-
гає розробку, впровадження та використання но-
вих інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З літературних джерел встановлено, що ви-
рішення проблем управління має особливості, 
пов’язані з їхньою динамікою, відмінної від ста-
ціонарних станів, а також відіграє надзвичайну 
роль, з погляду прийняття відповідних рішень. 
Існуючі теорії, як правило, розроблялися, для 
того, щоб пояснити ті явища, які вже мали місце 
в економічній діяльності на мікро- або макроеко-
номічному рівнях [1, с. 10-44] Вони використову-
валися також для того, щоб прогнозувати еко-
номічну політику на майбутнє. Але відмінність 
теорії економіки в наш час полягає в тому, що 
рішення, які приймаються на її основі, необхідно 
негайно впроваджувати в життя, щоб домогтися 
позитивного ефекту. Виникає безліч проблем, що 
вимагають глибокого аналізу з метою прийняття 
оптимальних або близьких до них рішень і впро-
вадження їх у життя у відносно короткий термін.

У сучасних умовах вимоги до ефективності 
функціонування підприємства не відповідають 
можливостям традиційного управління. Дослі-
дження орієнтоване на створення інформацій-
них методів і моделей автоматизованих систем 
управління на базі сучасних комп’ютерних засо-
бів дозволяє вирішувати завдання вибору управ-

лінських рішень по окремим галузям, а також 
по господарству в цілому на основі порівняльного 
аналізу виробничих функцій. Завдання особливо 
актуальна, в умовах ринкової економіки та спро-
ба вирішувати цю задачу в умовах конкуренції, 
безумовно, може бути використана керівником 
господарства. Тому проведення нових дослі-
джень, розробка моделей, алгоритмів, методів, 
програм, інформаційних технологій для удоско-
налення функціонування підприємств є актуаль-
ною науковою задачею.

Постановка завдання. Виробництво – склад-
ний керований процес перетворення ресурсів 
в суспільний продукт. При розробці економі-
ко-математичного апарату для аналізу, плану-
вання і прогнозування виробництва створюєть-
ся система моделей, яка базується на уявленні 
економіки аграрного підприємств як складної 
ієрархічної системи. При математичному моде-
люванні взаємозв’язок між факторами виробни-
цтва і його результатом зазвичай відображають 
за допомогою виробничих функцій. При побудові 
виробничих функцій слід мати на увазі, що ви-
трати факторів виробництва на випуск продукції 
завжди невід’ємні. Крім того, при моделюванні 
виробничих функцій треба відзначити, що від-
сутність одного з факторів призводить до ну-
льового випуску продукції. Вважають також, що 
фактори виробництва змінюються безперервно, а 
випуск продукції змінюється досить гладко при 
зміні факторів, що природно при розгляді вироб-
ництва на макрорівні.

Економічно доцільно також, щоб при збіль-
шенні кількості використовуваного ресурсу ви-
пуск продукції зростав, тобто для диференці-
йованої виробничої функції можна записати 
наступні нерівності:

∂
∂

>
∂

∂
>

F K L
K

F K L
L

( , )
,

( , )
,0 0

де К – основні виробничі фонди;
L – трудові ресурси.
Переліченим умовам відповідають мультиплі-

кативні виробничі функції виду

X aK L a= > > >α β α β, , , ,0 0 0

де X – випуск продукції;
α, β – параметри виробничої функції.
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Мультиплікативна виробнича функція дає 
можливість відобразити ефект масштабу вироб-
ництва, який існує тільки при одночасній зміні 
факторів К і L. Нехай ці фактори змінюються в λ 
разів, тоді

F K L F K L( , ) ( , ).λ λ λα β= +

В цьому випадку:
1) якщо α + β > 1, то має місце інтенсивний 

спосіб розвитку, тобто з ростом масштабу вироб-
ництва в λ разів випуск продукції зростає більш 
ніж в λ разів;

2) якщо α + β < 1, то зростання масштабу 
виробництва негативно позначається на випуску 
продукції, тобто при зростанні витрат в λ разів 
випуск продукції зростає менш ніж в λ разів;

3) якщо α + β = 1, то відбувається екстенсивне 
зростання економіки тільки за рахунок факторів 
виробництва.

Тривалі спостереження показують, що в умо-
вах чисто екстенсивного виробництва збільшен-
ня витрат тільки одного з факторів виробництва 
призводить до зниження ефективності його ви-

користання, тобто 
∂

∂
<

∂
∂

<
2

2

2

2
0 0

F K L
K

F K L
L

( , )
,

( , )
. Це 

означає, що кожна наступна одиниця зростаю-
чого фактора з’єднується з меншою кількістю 
іншого фактора і його зростання дає зменшення 
приросту продукції.

Для екстенсивного способу розвитку характерно

lim
( , )

, lim
( , )

,
K L

F K L
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F K L
L→ →

∂
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= ∞
∂

∂
= ∞
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∂

=
∂

∂
=0 0 .

Виробнича функція Кобба-Дугласа є моделлю 
екстенсивного способу розвитку

X aK L= + =α β α β, ,1

де α – коефіцієнт еластичності випуску по ви-
робничим фондам;

β – коефіцієнт еластичності випуску по фонду 
оплати праці.

Під еластичністю виробничої функції по фак-
тору розуміється відношення відносного при-
росту функції до відносного приросту фактора. 
Еластичність чисельно дорівнює числу відсотків, 
на яке зміниться випуск продукції при зміні 
фактора на 1%. Неважко показати, що коефіцієн-
ти еластичності можна визначити як відношення 
граничної ефективності функції по фактору до 
середньої ефективності:

α =
∂

∂
F K L
K

F K L
K

( , ) ( , )
 і β =

∂
∂

F K L
L

F K L
L

( , ) ( , )
.

Важливою характеристикою виробничих 
функцій є еластичність заміни ресурсів σ, так як 
вона буває постійною для більшості виробничих 
функцій, використовуваних в економіко-матема-
тичному моделюванні. Еластичність заміни ресур-
сів показує, на скільки відсотків змінилася фон-
доозброєність k = K/L при зміні граничної норми 
заміщення s = dK/dL (граничної фондоозброє-
ності) на 1% при незмінному випуску продукції: 

σ =
=

d k
d s F const

ln
ln

 Тут під граничною нормою замі-

щення розуміють кількість фондів, яке необхідно 
додатково ввести при зменшенні витрат праці на 
одиницю, якщо випуск продукції залишиться не-
змінним. Гранична норма заміщення s визнача-
ється з рівняння ізокванти (лінія рівного випус-

ку продукції): dy
F K L
K

dK
F K L
L
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+
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Звідси s
dK
dL

F K L
L

F K L
K

= = −
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∂
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F K L
L

( , )
 – гранич-

на ефективність по праці; 
∂

∂
F K L
K

( , )
 – гранична 

ефективність по основним виробничим фондам.
Еластичність заміни ресурсів σ для функції 

Кобба-Дугласа дорівнює σ = =
d k
d s

ln
ln

,1  так як 

для неї гранична норма заміщення S k=
−1 α
α

,  

де k K L= .  Часто економічні міркування під-
казують, що хоча еластичність заміщення ре-
сурсів і можна вважати постійною, але все-таки 
вона відмінна від одиниці. У зв’язку з цим елас-
тичність заміни ресурсів для функції Солоу 

σ
ρ

= =
+

d k
d s

ln
ln

.
1

1
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Розглянемо економіку сільськогосподарсько-
го підприємства, що характеризується в кожен 
момент часу t набором змінних X, Y, С, К, L, I, 
де X – інтенсивність валового продукту; Y – ін-
тенсивність кінцевого продукту; С – невиробниче 
споживання; I – валові капітальні вкладення; К – 
обсяг основних виробничих фондів; L – трудові 
ресурси. Ці змінні взаємопов’язані. Перш за все 
має місце умова балансу в кожен момент часу 
X = aX + Y, де 0 < а < 1.

У свою чергу, кінцевий продукт розподіляєть-
ся на валові капітальні вкладення і невиробни-
че споживання Y = I + С, де валові капітальні 
вкладення витрачаються на приріст основних 
виробничих фондів і їх відновлення за рахунок 
амортизаційних відрахувань: I K K= + µ ,  де μ – 
коефіцієнт амортизації. Тоді K I K= − µ  або

K a u X K= − − −( )( )1 1 µ                 (1)

де u = С/Y – доля невиробничого споживання:

0 ≤ u ≤ 1.                         (2)
Будемо вважати, що розміри валового про-

дукту визначаються заданою виробничою функ-
цією, що характеризує можливості виробництва 
в залежності від величини виробничих фондів К, 
трудових ресурсів і часу t, тобто

0 ≤ X ≤ F(K,L,t).                    (3)

Передбачається, що виробнича функція 
F(K,L,t) неперервна і двічі диференційована, 
причому виконуються наступні умови:

1) функція завжди невід’ємна: F(K,L,t) > 0;
2) функція зростає по кожному з аргументів 
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∂

>
∂
∂

>
2

2

2

2
0 0

F
K

F
L

,  ;
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3) якщо хоча б один з ресурсів К або L до-
рівнює нулю, то і F(K,L,t) = 0, F(0,L,t) = 0, 
F(K,0,t) = 0;

4) передбачається, що з ростом кожного з ар-

гументів приріст валового продукту зменшуєть-

ся: 
∂
∂

<
∂
∂

<
2

2

2

2
0 0

F
K

F
L

,  

5) 
K L

F
K

F
L→ →

∂
∂

= ∞
∂
∂

= ∞
0 0

lim lim,   

6) функція має властивість однорідності по 
аргументам К і L, тобто зміна масштабу вироб-
ництва призводить до пропорційної зміни випус-
ку продукту: F(λK,λL,t) = λF(K,L,t). Параметр t 
вводиться в виробничу функцію, щоб врахувати 
цілий ряд зовнішніх факторів, що впливають на 
модель, в тому числі вплив науково-технічного 
прогресу;

7) функція зростає за часом: 
∂
∂

>
F
t

0.

Рішення завдання будемо шукати за умови

K ≥ К3                                            (4)

де К3 – заданий рівень основних виробничих 
фондів.

Нехай задані виробничі фонди в початковий 
момент часу:

K(0) = К0                                       (5)

Допустима множина М в розглянутій за-
дачі описується умовами (2)-(5). Допустимий 
процес представлений сукупністю функцій 
v = (K(t),X(t),u(f)), що задовольняє цим умовам. 
Він описує стан господарства, а X і u – управ-
ління [2, с. 130]. Очевидно, що такий процес не 
єдиний.

Задача управління даною економікою госпо-
дарства полягає в тому, щоб знайти такий про-
цес v = (K(t), X(t), u(f)), який забезпечував би 
найбільше середнє споживання на даному ча-
совому інтервалі з урахуванням дисконтування 

споживання, тобто f e
C
L
dtt

T

= −∫ δ

0

.

Проведемо редукцію задачі. Для цього введе-
мо в диференціальне рівняння (1) відносні змінні: 
k = K/L – фондоозброєність, с = С/L – середнє 
споживання, x = X/L – продуктивність праці. 
Так як K = kL, X = xL, то рівняння (1) набу-

де вигляду ( ) ( )( ) .kL a u xL kL= − − −1 1 µ  Враховую-

чи правило диференціювання складної функції, 

одержимо    K kL kL kL= = +( ) .

Будемо вважати, що приріст трудових ре-
сурсів здійснюється з постійним темпом, тобто 
L nL= .  Тоді ( ) ( ) . kL k kn L= +  Остаточно диферен-

ціальне рівняння зв’язку в відносних змінних на-
буде вигляду

k = (1 – a) (1 – u) x + (μ + n) k.

Обмеження на управління u залишається, 
тобто

0 ≤ u ≤ f                        (6)
а на продуктивність праці х набуде вигляду

0 ≤ x = f(k,t),                      (7)

де f k t
L
F K L T( , ) ( , , )=

1
.

Обмеження на виробничі фонди замінимо об-
меженнями на фондоозброєність:

k(t) ≥ k3(t).                       (8)

k(0) = k0.                        (9)

Проведемо перетворення функціоналу до від-
носних змінних:

або I e a uxdtt
T

= − →−∫ δ

0

1( ) min             (10)

Потрібно визначити процес v = (k(t),u(t),x(t)), 
що звертає в мінімум функціонал (10) на безлічі 
(6)-(9).

Таким чином, у зредукованому завданні 
станом системи є фондоозброєність k управ-
лінням – продуктивність праці х і частка 
споживання u. Рівнянням процесу служить 
диференціальне рівняння зростання фондо-
озброєності.

Для вирішення поставленого завдання ско-
ристаємося теоремою про достатні умови опти-
мальності. Введемо функцію R [2].

R k x u t
k t
k

a u x n k e a uxt

, , ,
( , )

( )( ) ( ) ( )
(

( ) = ∂
∂

=

= − − − +[ ] + − +
∂−

ϕ

µ
ϕδ1 1 1
kk t
t
. )

∂
де ϕ( , )k t  – функція, підібрана з конкретних 

передумов про тип процесу і необхідного набли-
ження.

Виділимо в R складові, що містять компоненти 
вектора управління (u,x), прирівняємо суму кое-
фіцієнтів при ньому до нуля. Тим самим на ϕ на-
кладається вимога – (1 – a)ϕk + e – δt(1 – a) = 0; 
отже, ϕk(t,k) = e – δt. Тоді ϕ(t,k) = ke – t + c(t), де 
c(t) – довільна функція. Припустимо с(t) = 0, тоді 
ϕ(t,k) = ke – δt і ϕ‘(t,k) = –δke – δt.

При цій умові функція R не залежить від u: 
R(t,k,x) = e – t [(1 – a)x(μ + n)k] – e – δtδk =  

= e – δt [(1 – a)x – (μ + n + δ)k]. Оптимальні k t x t( ), ( )  

знайдемо з умови k t x t R t k x
x f k t

( ), ( ) max ( , , ).
( , )

→
≤ ≤0

, так 

як а < 1, то (1 – a) > 0 і, отже, maxR досягається 
при x = f(k,t).

Для однопродуктової моделі це рівняння оче-
видно, але в багатогалузевий моделі може вияви-
тися, що деякі галузі недовантажені.

Проведемо тепер максимізацію R по 
k при оптимальному x x= . Позначимо: 

R t k t k x e a f k t n k
x f k t

t
1 0

1( , ) max ( , , ) ( ) ( , ) ( )
( , )

= = − − + +[ ]
≤ ≤

−δ µ δ . 

Отже, максимум k k=  буде результатом макси-
мізації R1 по k.

Введемо r(t,k) = (l – a)f(k,t) – (μ + n + δ)k. 
Тоді, враховуючи, що е–δt > 0, можна записати 

k t r t k t T
k

( ) arg max ( , ) [ , ].= ∀ ∈ 0  Проаналізуємо пове-

дінку функції r(t,k) пo k. Ця функція є сумою 
двох доданків: виробничої функції з точністю до 
постійного множника і лінійного вираження.
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Необхідною умовою максимуму r(t,k) по k 

є рівність нулю частинній похідної: 
∂
∂

=
r t k
k

( , )
.0  

З огляду на те, що ƒ(k,t) = beptkα, маємо 

( ) ( ) .1 01− − + + =−a b e k ntα µ δρ α  Так як 0 < α < 1 і 1 – 

α = β, то

.)1()(ˆ
1

t
e

n
batk β

ρ
β

δµ
α








++

−
=            (11)

Знайдене )(ˆ tk  назвемо магістраллю да-
ної динамічної моделі економіки підприємства. 
Вона грає важливу роль в структурі опти-
мального рішення. Управління, що реалізує 
цю магістраль, знайдемо підстановкою зна-
йденого )(ˆ tk  в диференціальне рівняння розви-

тку системи (1): )(ˆ tk )(ˆ tkÆ( ) ( )( ) ( ) ( ) Æ( ).k t a u x t n k t= − − − −1 1 µ .  

Так як x t f k t( ) ( , ),=  де ƒ(k,t) = beptkα є виробни-

чою функцією, то, вирішуючи рівняння про-

цесу щодо u, отримаємо .ˆ)1(
)(ˆ)()(ˆ1)(ˆ

αρ

µ
kbea

tkntktu
t−

+−
−=



αρ

β
ρµ

kbea

ntk
tu

t ˆ)1(

)(ˆ

1)(ˆ
−









++

−=

.ˆ)1(
1)(ˆ

αρ

β
ρµ

kbea

n
tu

t−

++
−=  

 

З формули (11) знайдемо .)(ˆ)(ˆ
β
ρtktk =

 Тоді 

.ˆ)1(
)(ˆ)()(ˆ1)(ˆ

αρ

µ
kbea

tkntktu
t−

+−
−=



αρ

β
ρµ

kbea

ntk
tu

t ˆ)1(

)(ˆ

1)(ˆ
−









++

−=

.ˆ)1(
1)(ˆ

αρ

β
ρµ

kbea

n
tu

t−

++
−=  

. Або 

.ˆ)1(
)(ˆ)()(ˆ1)(ˆ

αρ

µ
kbea

tkntktu
t−

+−
−=



αρ

β
ρµ

kbea

ntk
tu

t ˆ)1(

)(ˆ

1)(ˆ
−









++

−=

.ˆ)1(
1)(ˆ

αρ

β
ρµ

kbea

n
tu

t−

++
−=   

Так як ,)1(ˆ
1

1 te
n

bakk ρβα

δµ
α −

−
−−









++

−
==  то отримаємо 

оптимальне управління

δµ
β
ρµ

α
++

++
−=

n

n
tu 1)(ˆ                (12)

в припущенні, що .1ˆ0 ≤≤ u
Розглянемо спеціальний випадок, коли крайо-

ві умови лежать на магістралі:

).(ˆ),0(ˆ 10 Tkkkk ==                 (13)

Тоді процес Mkfukv ∈= ))(,ˆ,ˆ(ˆ  оптимальний. 
Дійсно цей процес забезпечує максимум R при 
кожному t:

а) по u – в силу незалежності R від управлін-
ня u, що досягається вибором функції ϕ(k,t);

б) по k і х – з побудови.
З іншого боку ΰ представляє допустимий про-

цес, так як:
а) задовольняє рівняння процесу (u знаходили 

підстановкою )(ˆ tk в рівняння процесу);
б) 0 ≤ u ≤ 1;
в) граничні умови були спеціально підібрані.
Відзначимо, що умови реалізованості 

0 ≤ u ≤ 1 в даній задачі виконується. Це можна 
перевірити [3, с. 124]. Для функції Кобба-Дугласа 
економічної магістраллю є крива постійного тем-
пу зростання фондоозброєності, пропорційного 
темпу зростання технічного прогресу ρ, а опти-
мальне керування, що реалізує дану магістраль, 
постійна величина (12).

Таким чином, для спеціально підібраних 
крайових умов (13) магістраль є оптимальним 
режимом розвитку економіки господарства: 

).,(maxarg)(ˆ ktRtk
k ∞<<∞−

= . У всіх випадках магістралі 

в структурі рішення відводиться суттєва роль. На-
справді дуже рідко зустрічаються випадки, коли 
крайові умови належать магістралі. Розглянемо 

загальний випадок. Нехай ).(ˆ),0(ˆ 10 Tkkkk ≠≠   Для 

вирішення цього завдання можна застосувати 
прийом, аналогічний вирішення завдання, ліній-

ної щодо управління. Знайдемо k t R t k
k Vb

t
( ) argmax ( , ).=

∈ 
 

У реальних економічних задачах мінімаль-
ний рівень споживання строго позитивний:  
0 < u1 ≤ u ≤ 1.

Побудуємо границі γij(t), i = 1,2, j = 0,1, допус-
тимої області V. Функції γij(t) є рішеннями дифе-
ренціального рівняння процесу

k a u f t k n k= − − − +( )( ) ( , ) ( )1 1 µ              (14)

при відповідних крайових умовах (якщо j = 0, 
то береться k(0) = k0, якщо j = 1, то використову-
ється k(T)=k1) і обмеженнях на керування (якщо 
i = 1, то береться нижня межа u = u1, якщо i = 2, 
то u = 1).

Розглянемо приклад, коли ),(ˆ)(),0(ˆ 10 TkTkkk ><   
тоді оптимальна траєкторія буде складатися 
з трьох ділянок з моментами перемикання τ1 і τ2, 
де τ1 є точкою перетину границі γ10 з магістрал-
лю )(ˆ tk , а τ2 – точкою перетину магістралі )(ˆ tk  
з границею γ11. Спочатку на тимчасовому інтер-
валі (0, τ1) майже все вкладається в накопичення 
(споживання в цей період на мінімальному рівні 
u1). Починаючи з τ1 розвиток йде по магістралі 

)(ˆ tk  аж до моменту τ2, з якого знову майже все 
вкладається в економіку (споживання знову зна-
ходиться на нижньому рівні u1).

Знайдемо рішення диференціального рівнян-
ня (14). З огляду на, що f(t)=beptkα, отримаємо

k a u be k n kt= − − − +( )( ) ( ) .1 1 ρ α µ            (15)

Перепишемо рівняння (15) у вигляді:
k k b a u e kt+ = − −λ ρ α( )( ) ,1 1               (16)

де λ = μ + n
Введемо новyю змінну z = kβ, де β = 1 – α. Так 

як  z k k= − −( ) ,1 α α  то маємо



k k z=
−

α

α( )
.

1
                       (17)

Підставляючи (17) в диференціальне рівняння 
(16), отримуємо

( ) ( )( ) .1 1 11− + = − −−α λα ρ αk z k b a u e kt          (18)

Розділивши обидві частини диференціального 
рівняння (18) на kα, отримаємо

( ) ( )( ) .1 1 11− + = − −−α λ ρ
z z b a u e t           (19)

Загальне рішення лінійного неоднорідно-
го диференціального рівняння дорівнює сумі 
загального рішення однорідного диференці-
ального рівняння z00 і приватного рішення нео-
днорідного рівняння Zчн:Z=Z00+Zчн. Знайдемо за-
гальний розв’язок лінійного однорідного рівняння 

( ) ,1 01− + =−α λz z  характеристичним рівнянням, 

якого є ( )1 01− + =−α λq  [5, с. 64]. Звідси визначимо 

корінь характеристичного рівняння: q = −λβ .  Тоді 
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загальне рішення однорідного диференціального 
рівняння набуде вигляду z C ej

t
00 =

−λβ ,  i = 0,1.
Частинне рішення неоднорідного диференці-

ального рівняння шукаємо у вигляді правої час-
тини (19) [3, с. 203]:

zчн = Beρt,                      (20)

де В – невизначений коефіцієнт, який підля-
гає визначенню.

Диференціюючи (20) його по t, отримає-

мо .t
÷í eBz ρρ=   Підставами zчн(t) в рівняння (19): 

( ) ( )( ) .1 1 11− + = − −−α ρ λρ ρ ρB e Be b a u et t t  Після скорочен-

ня на ept отримаємо

( ) ( )( ) .1 1 11− + = − −−α ρ λB B b a u

Звідки B b a u
=

− −
+

( )( ) .1 1
ρ β λ

Тоді загальне рішення неоднорідного ди-
ференціального рівняння (19) має вигляд 

z t C e b a u ej
t t

00

1 1( ) ( )( ) .= +
− −

+
−λβ ρ

ρ β λ
 Так як z

k
k= =

−

1
1α

β  

тобто k = z1/β, то загальне рішення дифе-
ренціального рівняння (16) буде мати вигляд 

k t C e b a u tj
t( ) ( )( ) ,= +

− −
+











−λβ

β

ρ β λ
ρ

1 1
1

 де j = 0,1.

Визначимо умови для моментів перемикан-
ня [4, с. 127]. За визначенням, γij, i = 1, j = 0,1, 
є границями допустимої області V t  та виходять 
як частинні рішення диференціального рівняння 
(16) при заміні u на граничні значення ui, i = 1,2, 
і виборі Cj, j = 0,1, в залежності від крайової умо-

ви. Тоді γ
ρ β λ

λβ ρ

β

ij j j j
t tC u t C e b a u e( ) ( )( ) ,, , = +

− −
+











− 1 1
1

 де i = 

1,2, j = 0,1.
Знайдемо інтегральні константи Сj,j = 0,1, 

в залежності від граничних умов. Так як 

k k C u C b a u
i

i
0 0 0 0

1

0 0 1 1
= = = +

− −
+









( ) ( , , ) ( )( ) ,γ

ρ β λ

β

то C k b a u
0 0

1 1
= −

− −
+

( )( )
/ρ β λ

.

Аналогічно визначаємо С1 з граничної умови 

k k T C u T C e b a u e
i i

t T
1 1 1

1

1

1 1
= = = +

− −
+











−( ) ( ) ( )( ) ,, ,γ
ρ β λ

λβ ρ

β

.

Отримуючи C k b a u e ei T T
1 1

1 1
= −

− −
+











β ρ λβ

ρ β λ
( )( ) ,  зна-

йдемо точки перемикання. Позначимо через τij, 
i = 1,2, j = 0,1, точки перетину границь γij, i = 1,2, 
j = 0,1, з магістраллю ).(ˆ tk . Моменти перемикання τij 
отримаємо, прирівнявши ).,,()(ˆ tuCtk ijijij λ=  , отри-

маємо 
( ) ( )( )1 1 1

1
−
+ +









 = +

− −
+











−a b
n

e C e b a u e
t

j
t i tα

µ δ ρ β λ

β ρ
β λβ ρ

11 β

.. 

Звідси: 
( ) ( )( ) .1 1 1−
+ +

= +
− −

+
−a b

n
e C e b a u et

j
t i tα

µ δ ρ β λ
ρ λβ ρ

Висновки з проведеного дослідження. Еконо-
мічні моделі дозволяють виявити зміни зведених 
показників і дають цінну інформацію про темпи 
і пропорції розвитку господарства. В статті по-
казана необхідність адаптації та доопрацювання 
моделей і методів управління аграрними підпри-
ємствами, використовуючи в якості керуючого 
впливу обсяг інвестицій, а також зроблено уточ-
нення моделі запізнювання при освоєнні капіталь-
них вкладень. Встановлено необхідність створен-
ня, на основі достатніх умов оптимальності, моделі 
оптимального розвитку аграрного підприємства, 
що дозволило розробити основну характеристику 
збалансованого зростання (магістраль) аграрно-
го підприємства та розглянуто задачу оптиміза-
ції моделі з урахуванням запізнювання введення 
основних виробничих засобів, вибираючи в якості 
критерій оптимальності, загального для будь-якої 
економіки, максимум споживання.

Література:
1. Марасанов В.В. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем / В.В. Марасанов, О.М. Пляш-

кевич. – Херсон: ТОВ «Айлант», 2002. – 190 с.
2. Лобода О.М. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством / О.М. Лобо-

да, Н.В. Кириченко // Наука й економіка. – 2015. – № 3. – С. 130-134.
3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
4. Стеценко І.В. Моделювання систем / І.В. Стеценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 399 с.
5. Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства / О.М.Лобода // Сучасна 

спеціальна техніка. – 2012. – № 3. – С. 64-68.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ82

2 (20), квітень 2018

Лобода Елена Николаевна
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры прикладной математики та экономической кибернетики
Херсонского государственного аграрного университета

МОДЕЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  
В ВИДЕ МАГИСТРАЛИ РОСТА

Аннотация
Установлена необходимость создания на основе достаточных условий оптимальности, модели оптимального развития 
агрраного предприятия. Исследован комплексный метод идентификации связанный с построением оптимизационной 
модели, конечным результатом которого при использовании найденных производственных функций будет выработка 
рекомендаций для принятия решений по распределению средств между отраслями. Разработана основная характе-
ристика сбалансированного роста (магистраль) аграрного предприятия и рассмотрена задача оптимизации модели 
с учетом запаздывания ввода основных производственных средств.
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MODELING OF AGRARIAN SECTOR OF UKRAINIAN ECONOMY  
IN THE FORM OF A GROWTH ARTERY

Summary
The necessity of creating an optimal model of an agricultural enterprise development is established on the basis of sufficient 
optimality conditions. The article investigates the complex method of identification associated with the construction 
of an optimization model. While using the found production functions its final result will be the development 
of recommendations for decision-making on the distribution of funds between industries. The main characteristic 
of the balanced growth (artery) of the agricultural enterprise is developed. The problem of model optimization is considered 
taking into account the delay in the input of the main production assets.
Key words: model, control system, system identification, production functions, optimization models.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті розглянуто сучасний стан ринку державних цінних паперів України. Розглянуто основні види державних 
цінних паперів. Визначено роль державних цінних паперів у розвитку економіки держави в сучасних економічних умо-
вах. Проаналізовано обсяги зростання окремих видів державних цінних паперів та інших параметрів ринку за останні 
декілька років. Виявлено основні проблеми, що гальмують формування, становлення та розвиток ринку цінних паперів.
Ключові слова: державні цінні папери, ринок державних цінних паперів, облігації внутрішніх державних позик, за-
позичення, державний бюджет.

У сучасних умовах ринок державних цінних па-
перів відіграє одну з ключових ролей у формуванні 
бюджетної політики держави, проведенні грошо-
во-кредитної політики центральними банками з 
метою регулювання грошової маси та підтримки 
ліквідності банківської системи. Державні цінні 
папери виступають головним інструментом дер-
жавних запозичень, дозволяючи залучати значні 
фінансові ресурси на прийнятих умовах. За умови 
ефективного та прозорого використання залучених 
коштів державні цінні папери можуть стати дієвим 
інструментом, здатним позитивно впливати на ін-
вестиційні процеси в Україні. Тому існує необхід-
ність у детальному дослідженні економічної приро-
ди та призначення державних цінних паперів.

Проблематика державних запозичень та рин-
ку державних цінних паперів досить часто є 
надто політизованою в українських реаліях, що 
не завжди створює можливості для неуперед-
женого наукового аналізу справді актуальних та 
важливих проблем, пов’язаних із функціонуван-
ням цього сектору. Ринок державних цінних па-
перів – це, з одного боку, індикатор стану всієї 
економіки, а з іншого боку – сектор фінансової 
системи, незважений вплив на який може упо-
вільнити або прискорити про цеси ринкових пе-
ретворень. Тому існує необхідність у детальному 
дослідженні економічної природи та призначен-
ня державних цінних паперів.

Дослідження теоретичних та практичних ас-
пектів функціонування ринку державних цінних 
паперів висвітлені у працях таких вітчизняних 
науковців; як: О. Барановський, Т. Вахненко, 
Н. Версаль, В. Загорський, В. Козюк, Ю. Крав-
ченко, І. Лютий, О. Любкіна, Н. Приказюк, Р. Рак, 
О. Рожко, В. Шелудько та інші. 

Разом з тим, не заперечуючи важливості та 
актуальності робіт вказаних авторів, зазначимо, 
що абсолютна більшість з них розглядають про-
блематику ринку державних цінних паперів як 
важливу частину боргової політики держави, 
відсуваючи на задній план місце та роль цього 
сегменту в структурі фінансового ринку. Разом 
з тим дослідження теоретичних та прагматич-
них аспектів функціонування ринку державних 
цінних паперів на вітчизняному фінансовому 
ринку є актуальним та своєчасним.

Метою статті є дослідження економічної сут-
ності та значення ринку державних цінних папе-
рів у розвитку країн в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державні цінні папери є невід'ємною частиною 
фінансової системи будь-якої держави, що роз-
вивається на принципах ринкової економіки, що 
має свою інституціональну й організаційно-пра-
вову структуру. 

Різні точки зору існують лише із приводу пи-
тань, що стосуються тактичних моментів розви-
тку ринку державних цінних паперів і його ін-
струментів, але це цілком виправдано, тому що 
державні цінні папери й механізми функціону-
вання їхнього ринку є постійно, що розвивається 
системою, вивченням й удосконалюванням якої 
займаються як вчені-дослідники, так і практики, 
що працюють в інституціональних структурах 
фінансового ринку.

В усьому світі централізований випуск цінних 
паперів використовується в широкому сенсі як 
інструмент державного регулювання економіки, 
а в більш вузькому сенсі – як важіль впливу 
на грошовий обіг і керування обсягом грошової 
маси, засіб неемісійного покриття дефіциту дер-
жавного й місцевого бюджетів, спосіб залучення 
коштів підприємств і населення для рішення тих 
або інших конкретних завдань.

Державні цінні папери – один з інструментів 
фондового ринку, що представляє собою борго-
ві зобов'язання емітента стосовно бенефициарию 
цінного папера. Фактично даний вид цінних па-
перів являє собою позика, надавана кредитором 
емітенту цінного папера.

Під державними борговими зобов'язаннями 
розуміються будь-які цінні папери, що засвід-
чують відносини позики, у яких боржником ви-
ступають держава, органи державної влади або 
керування.

В основі ринку державних цінних паперів 
економічно розвинених країн лежать наступні 
функціональні складові:

– мобілізація тимчасово вільних коштів ко-
мерційних банків, різних організацій, підпри-
ємств, небанківських кредитно-фінансових уста-
нов і населення (зосередження за допомогою 
державних цінних паперів на рівні держави гро-
шових ресурсів головним чином сприяє знижен-
ню дефіциту бюджету);

– використання державних цінних паперів як 
активний регулятор грошово-кредитних відно-
син (зокрема, центральні банки на їхній основі 
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формують грошово-кредитну політику, коорди-
нують грошовий обіг);

– забезпечення ліквідності балансів кредит-
но-фінансових інститутів за рахунок ефективної 
реалізації потенціалу, закладеного в державні 
цінні папери.

Цільова спрямованість потенціалу державних 
цінних паперів, як показує досвід закордонної 
практики, охоплює:

– інвестування державних цільових програм 
розвитку економіки;

– досягнення забезпечення ліквідності активів 
комерційних банків й інших кредитно-фінансо-
вих інститутів;

– покриття дефіцитів державних і місцевих 
бюджетів;

– погашення заборгованостей по державних 
позиках [1, с. 97].

У цей час в економічно розвинених країнах 
державні цінні папери є головним джерелом 
формування й реалізації внутрішньої державної 
заборгованості [1, с. 10].

У сформованій світовій практиці в цей час 
державні цінні папери представлені ринком дер-
жавних облігацій. Однак облігації є не єдиними 
державними цінними паперами, до них також 
відносяться: ваучери або приватизаційні чеки, 
казначейські зобов'язання України.

Метод фінансування державних витрат за до-
помогою випуску облігацій, був уперше запро-
понований Д. Кейнсом, і тепер широко викорис-
тається в багатьох державах як один із засобів 
регулювання економіки. Основною причиною 
емісії державних облігацій є фінансування дефі-
циту державного бюджету. Переважна більшість 
депо, що перебувають на рахунках, у депозита-
ріях державних облігацій, за даними на грудень 
2015 р., є облігації, випущені з метою покрит-
тя дефіциту бюджету. Так само державні цінні 
папери можуть бути випущені із причин: пога-
шення раніше розміщених позик, фінансування 
цільових програм, згладжування нерівномірнос-
ті надходження податкових платежів, попиту 
на цінні папери даного випуску й інших. Спи-
сок причин випуску облігацій не є завершеним і 
може бути розширений емітентом цінних паперів 
залежно від кон'юнктури ринку [1, с. 227].

Залежно від характеристик всі облігації під-
розділяються на кілька видів: 1. За здатністю 
обертатися на ринку виділяють ринкові (ті, що 
вільно обертаються на фондовому ринку) і не-

ринкові; 2. За терміном обігу: короткострокові (до 
1 року), середньострокові (до 5 років) і довгостро-
кові (понад 5 років); 3. За способом виплати по-
зик: з фіксованим купонним доходом, зі змінним 
купонним доходом з амортизацією боргу, з дис-
контом (бескупонные облігації) і ін.; 4. За фор-
мою: іменні й на пред'явника [2, с. 167].

Механізм залучення позичкових коштів у 
формі державного внутрішнього запозичення ви-
значається урядом України за погодженням з 
Національним банком України (НБУ). Йдеться 
про зобов’язання з випуску державних цінних 
паперів. 

Залучення боргових фінансових ресурсів 
здійснюється на ринку державних цінних папе-
рів. Державні боргові зобов’язання на внутріш-
ньому ринку представлені такими видами цінних 
паперів:

– облігація внутрішньої державної позики 
(ОВДП),

– облігації місцевих позик,
– казначейські зобов’язання [3].
Найбільш розвиненим державним цінним па-

пером є облігація внутрішньої державної позики 
(далі ОВДП). Облігації внутрішніх державних по-
зик України – це державні цінні папери, що роз-
міщуються винятково на внутрішньому фондово-
му ринку і підтверджують зобов'язання України 
щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій 
їх номінальної вартості з виплатою доходу відпо-
відно до умов розміщення облігацій. Номінальна 
вартість ОВДП України може бути визначена в 
іноземній валюті [4].

Вперше такий інструмент, як ОВДП, в 
Украъны з’явився у 1995, коли ще Україна не 
мала своєї національної валюти. Тоді облігацій 
було випущено на суму 304 млн. гривень (в екві-
валенті), в наступному 1996 році – на 3,72 млрд. 
гривень. У 1997 році через продаж ОВДП до 
бюджету було залучено 8,86 млрд. гривень, у 
1998 році – 8,1 млрд. 

В той же період, у 1998 році Україна розпо-
чала продавати також облігації зовнішньої дер-
жавної позики, так звані євробонди. Того ж року 
було отримано 1 млрд. німецьких марок і 500 млн. 
ЕКЮ (євро). 

Розглянемо динаміку розміщення ОВДП за 
декілька років (рис. 1).

У січні-грудні 2015 року Міністерство фінан-
сів України розмістило ОВДП на суму близь-
ко 76 млрд. грн. з с/зв дохідністю 13,36% та 

644 млн. дол. США з с/зв дохідністю 
8,74%.

Слід зазначити, що з наведених 
76 млрд. грн. до бюджету було за-
лучено близько 10 млрд. грн. з с/зв 
дохідністю 17%. Решту коштів було 
спрямовано на збільшення статутного 
капіталу НАК «Нафтогаз України» та 
підтримку Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб. 

Станом на 01.01.2016 р. сукупний 
обсяг ОВДП в обігу складав близько 
505 млрд. грн. (458 млрд. грн. на початок 
року). З них 77% знаходяться у влас-
ності НБУ, 16% – у власності комерцій-
них банків [6]. 
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за 2003-2015 роки, млн грн. [5]
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Власниками ОВДП в Україні є:
– Національний банк України,
– нерезиденти,
– банки,
– інші власники. 
Ще одним державним цінним папером є об-

лігації місцевих позик, які поділяються на об-
лігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик 
[4]. У сучасних умовах розвитку країни, коли 
інфляція за 2015 рік склала 43,3% [6], одним із 
інструментів здійснення внутрішніх державних 
запозичень для України можуть стати облігації 
з індексованою дохідністю. Основною характе-
ристикою індексованих облігацій є можливість 
здійснення погашення та обслуговування цих 
цінних паперів з коригуванням на рівень інфля-
ції. Тобто реальна ставка дохідності встановлю-
ється під час придбання облігації і не залежить 
від майбутнього рівня інфляції. Це надає змогу 
зняти проблему невизначеності інвесторів сто-
совно рівня майбутньої інфляції, яка є суттєвою 
перешкодою забезпечення ефективності пере-
розподілу ресурсів, особливо в умовах високих 
інфляційних очікувань. Тому індексовані обліга-
ції, власне, й виникли як інструмент протидії ви-
соким витратам з їх обслуговування, зумовлених 
зазначеним фактором [7].

Казначейське зобов’язання – це вид боргових 
державних цінних паперів на пред’явника, що 
розміщуються винятково на добровільних заса-
дах серед фізичних осіб, яке засвідчує заборго-
ваність держави перед його власником та надає 
йому право на отримання доходу.

З метою фінансування Збройних Сил України 
у 2014 році в Кабінет міністрів України прийняв 
рішення про випуск казначейських зобов’язань 
«Військові» [8]. У травні 2014 року ПАТ «Ощад-
банк» розпочав продаж казначейських зобов’язань 
серед населення України. Планувалося реалізу-
вати 100 тис. шт. номінальною вартістю 1000 гри-
вень, тобто фактично запозичити в українців на 
потреби армії 100 млн гривень.

Зовнішні державні запозичення – це інстру-
мент залучення фінансових ресурсів державою 
на міжнародному рівні для покриття своїх ви-
трат. На рівень зовнішніх державних запозичень 
найбільший вплив має політична ситуація в краї-
ні. У результаті їх здійснення знижується рівень 
фінансової незалежності та безпеки держави.

Облігації зовнішніх державних позик Укра-
їни – це державні боргові цінні папе-
ри, що розміщуються на міжнародних 
фондових ринках і підтверджують 
зобов’язання України відшкодувати 
пред’явникам цих облігацій номінальну 
вартість з виплатою доходу відповідно 
до умов розміщення облігацій.

Зовнішній державний борг Украї-
ни представлений облігаціями зовніш-
ньої державної позики України 2005-
2015 рр.

Динаміка державного боргу та за-
боргованість за випущеними цінними 
паперами на кінець року наведено на 
рис. 2.

Відповідно до Закону України “Про 
цінні папери та фондовий ринок” рі-

шення про розміщення облігацій зовнішніх дер-
жавних позик України та умови їх випуску при-
ймається згідно з Бюджетним кодексом України.

Кабінет Міністрів України визначає умови 
здійснення державних запозичень, у тому числі 
вид, валюту, строк та відсоткову ставку держав-
ного запозичення. Умови випуску облігацій зо-
внішніх державних позик затверджуються відпо-
відними постановами Кабінету Міністрів України.

За нормального функціонування фінансового 
ринку країни державним цінним паперам при-
таманні висока ліквідність та ризиковість, однак 
досить часто ці характеристик не дотримуються. 
Не виняток і державні цінні папери нашої країни.

У розвинутих країнах державні цінні папери 
завдяки їхній безризиковості є привабливим фі-
нансовим інструментом. А в Україні, хоча їм і 
присвоєно нульовий рівень ризику (згідно з Ін-
струкцією про порядок регулювання діяльності 
банків в Україні), фактично вони є ризиковими 
інвестиційними інструментами.

Таким чином, щоб бути привабливими для 
інвесторів, державні цінні папери повинні мати 
відповідну прибутковість.

Як свідчить практика, в Україні їх номінальна 
дохідність є досить високою, але якщо проаналі-
зувати їхню реальну прибутковість (виходячи з 
рівня інфляції), то побачимо, що ситуація не до-
сить приваблива (табл. 1).

Так, у період бурхливого розвитку ринку 
ОВДП, реальні ставки дохідності були занадто 
високими, що, з одного боку, сприяло залученню 
досить великих коштів від нерезидентів, а з дру-
гого – призвело до величезного навантаження на 
бюджет у вигляді витрат на обслуговування бор-
гу за ОВДП.

Однак в останні роки спостерігалась проти-
лежна ситуація: дохідність ОВДП є досить низь-
кою, з часом – навіть нижчою за рівень інфляції 
2005-2009 років. У 2010 році вперше з 2004 року 
середньозважена доходність ОВДП перевищувала 
середню річну інфляцію на 1,3 процентних пунк-
тів. Але вже з 2014 року реальні ставки дохідності 
по ОВДП стали значно нижче рівня інфляції.

Таким чином, низька дохідність та нерозви-
неність відповідного інституційного середовища 
стримують розвиток внутрішнього ринку дер-
жавних запозичень України.

Ринок державних запозичень – важливий 
сегмент економіки будь-якої країни. За ринко-

Рис. 2. Динаміка державного боргу та заборгованість  
за випущеними цінними паперами на кінець року, млн грн. [9]
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вої системи господарювання державні боргові 
зобов'язання можуть стати дійовим інструмен-
том, здатним позитивно впливати на інвестиційні 
процеси в країні.

Таблиця 1
Річні дані щодо розміщення державних  

цінних паперів в Україні [10]

Рік Доходність 
ОВДП, %

Середньорічна 
інфляція, %

Реальна ставка 
дохідності, %

1995 85,59 376,7 -291,11
1996 70,93 80,3 -9,37
1997 32,76 16,7 16,06
1998 54,83 10,5 44,33
1999 27,51 22,8 4,71
2000 20,49 28,2 -7,71
2001 15,68 12,3 3,38
2002 10,81 0,8 10,01
2003 9,75 5,2 4,55
2004 11,24 9 2,24
2005 7,25 11 -3,75
2006 9,26 13 -3,74
2007 6,71 16,6 -9,89
2008 11,86 22,3 -10,44
2009 12,21 12,3 -0,09
2010 10,39 9,1 1,29
2011 8,87 4,6 4,27
2012 13,21 -0,2 13,41
2013 12,45 0,5 11,95
2014 15 24,9 -9,9
2015 16,5 43,3 -26,8

Державні цінні папери слугують орієнтиром 
для визначення дохідності по інших фінансових 
інструмента.

Висновки. Отже, державні запозичення є 
важливим інструментом регулювання економі-
ки. Зокрема, держава, використовуючи позики, 
може проводити ту чи іншу грошово-кредитну 
політику. Однак, з метою отримання позитивно-
го результату від впливу державного кредиту 
на розвиток країни, необхідно створити спри-
ятливі умови для залучення приватного капі-
талу до реалізації інфраструктурних проектів, 
що дасть можливість звільнити бюджетні кошти 
для наступного їх спрямування на необхідні ін-
вестиційні потреби. 

У сучасній економіці роль ринку внутрішніх 
державних запозичень зводиться до засобу фі-
нансування не тільки бюджетного дефіциту, а й 
економічного розвитку держави.

Ринок державних цінних паперів – важ-
ливий компонент фінансових ринків світу. 
Державні цінні папери вважаються найбільш 
ліквідним і найбільш надійним видом капіта-
ловкладень, який приваблює корпорації та на-
селення, використовуються як еталон вільно-
го від ризику доходу, як альтернатива іншим 
вкладенням капіталу.

Централізований випуск державою цінних 
паперів використовується в якості інструмента 
державного регулювання економіки: як важіль 
впливу на грошовий обіг і управління обсягом 
грошової маси, а також як засіб неемісійного 
покриття дефіциту державного та місцевого 
бюджетів, як спосіб залучення грошових ко-
штів підприємств і населення для вирішення 
тих чи інших конкретних завдань. Держава 
за допомогою цінних паперів регулює розви-
ток економіки, шляхом: фінансування цільових 
програм, підтримка соціально значимих уста-
нов та організацій, регулювання грошової маси, 
інфляції, валютного курсу, формування рівня 
прибутковості з цінних паперів, забезпечення 
переливу капіталу з одного сегмента фінансо-
вого ринку в інший та вирішення інших соці-
ально економічних завдань.

Першочерговим завданням є відновлення до-
віри населення до держави і розробка нових ви-
дів державних цінних паперів для задоволення 
потреб різних груп інвесторів.

Крім того, такі цінні папери можуть стати 
джерелом фінансування певних програм, які 
відповідали б напрямам використання залуче-
них коштів (медичне забезпечення, розвиток 
бізнесу та здобуття вищої освіти, соціальні пе-
ретворення).

Таким чином, ринки державних цінних па-
перів відіграють важливу роль у фінансуванні 
державного бюджету, у підтримці ліквідності 
фінансової системи та регулюванні економічної 
активності

Проаналізувавши ситуацію на українському 
ринку державних цінних паперів, слід зазначити, 
що на сьогодні без вжиття дійових заходів з боку 
держави активізація даного ринку неможлива. 
Удосконалення та розвиток ринку державних 
цінних паперів України потребують розробки і 
запровадження цілісної стратегії, яка поєднува-
тиме завдання вдосконалення нормативно-пра-
вового та інституційного забезпечення політики 
державних запозичень, розвиток інструментарію 
урядових позик для підтримки індивідуальних 
заощаджень і створення відповідної інфраструк-
тури – надійної та доступної для громадян.
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Аннотация
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Summary
The article deals with the current state of the government securities market of Ukraine. The main types of government 
securities. The role of government securities in the development of the state economy in the current economic conditions. 
Analyzed volume growth of certain types of government securities and other parameters of the market over the past few 
years. The main problems that hinder the formation, establishment and development of the securities market.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТОВАРОРУХУ В ЛОГІСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

На сьогоднішній день логістичне управління підприємством можемо вважати сильним стимулятором і потенційно по-
тужним резервом росту загальної економічної та, відповідно, конкурентної ефективності. В даній статті ідентифіковані 
елементи товароруху. Також проаналізовано етапи процесу товароруху готової продукції підприємства, що лежать 
в площині теорії логістики. При цьому, враховуючи ознаки за якими вони відрізняються між собою, від складу 
взаємодіючих елементів системи і змісту виконуваних операцій. Підставою для уточнень став аналіз літературних 
джерел присвячених цій темі.
Ключові слова: логістичне управління, товарорух,логістичні операції, логістична система, матеріальні потоки, складсь-
ке господарство, транспортно-експедиційне забезпечення.

Постановка проблеми. Інноваційні підхо-
ди до управління матеріально-інформаційними 
підходами на сьогоднішній день є пріоритетом 
в управлінській діяльності підприємств усіх ви-
дів діяльності незалежно від розмірів та локації. 
А найбільше це стосується виробничих підпри-
ємств залучених у співпрацю з аутсорсингом, 
іноземним капіталом та маркетинговоорієнова-
ним світоглядом управління. Так як, товарорух 
доцільно аналізувати як складову частину будь-
якої логістичної системи. При цьому, управління 
інформаційними, складськими, фінансовими по-
токами повинне відбуватися адекватно до управ-
ління елементами товароруху з концептуальних 
позицій логістично-маркетингового управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Численний ряд українських та іноземних авто-
рів досліджують питання логістичного управлін-
ня, його інтегративну та результуючу дію. Това-
рорух в цих дослідженнях показано найчастіше 
як функціональна та наслідкова складова робо-
ти складної логістичної системи із закритими 
та відкритими зв’язками. В даній статті автори 
опираються на результати дослідницької, фа-
хової роботи таких науковців: Є. Крикавський, 
Н. Чухрай, О. Маліков, А. Кальченко, Ю. Поно-
марьова, А. Гаджинський, Н. Струк, Н. Гринів 
та ін. Проте немає єдиного погляду на задану 
тему, тому розгляд та дослідження особливостей 
функціонування елементів товароруху в логісти-
ці підприємства є відкритим та необхідним для 
покращення діяльності українських підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою стат-
ті є аналіз та пошук можливості для означення 
елементів товароруху в логістичному управлінні 
підприємства, що функціонує в умовах жорсткої 
конкуренції та ставить за ціль підвищити влас-
ний економічний потенціал.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб 
визначити особливості функціонування еле-
ментів товароруху в логістиці слід, насамперед, 
уточнити суть логістичної системи, основою 
якої вони являються. Можемо досліджувати 
більш складніші і простіші тлумачення цього 
поняття. Наприклад, за В. Сергеєвим: «Логіс-
тична система – це складна організаційно за-
вершена (структурована) економічна система, 
яка складається з взаємопов’язаних в єдиному 

процесі управління матеріальними та відпові-
даючими їм потоками елементів-ланок, сукуп-
ність котрих, межі та завдання функціонування 
об’єднані внутрішніми цілями організації бізне-
су і/або зовнішніми цілями» [1, с. 68]. На нашу 
думку, більш доступнішим для розуміння даного 
терміну є запропоноване автором книги «Дело-
вая логистика» О. Маліковим визначення: «Ло-
гістична система – об’єднання виробничих, тор-
говельних та/або транспортних підприємств, їх 
структурних підрозділів або окремих дільниць 
разом з комплексом технічних засобів та дій, які 
забезпечують доведення матеріальних (в т. ч. – 
товарних) потоків від пунктів їх зародження із 
залученням різноманітних виробників та посе-
редників до кінцевих споживачів шляхом ви-
конання над ними відповідних логістичних опе-
рацій (складування, зберігання, перевезення, 
укрупнення/розукрупнення партій вантажів, 
збирання, обробка, передавання інформації про 
параметри потоку)» [2, с. 8]. Саме це визначен-
ня пояснює існування неоднозначних тлумачень 
терміну «логістична система», адже, як видно 
з цієї дефініції, логістична система – це єдиний 
елемент, що включає в себе різні функціональні 
активності:

1) сукупність певних суб’єктів господарюван-
ня, які об’єднані у логістичномуланцюгу;

2) сукупність виробничих (у найширшому 
розумінні терміну) об’єктів – цехів, складів, 
терміналів, функціональних зон, окремих робо-
чих місць, в яких виконуються логістичні опера-
ції над елементами матеріального потоку, і для 
чого у них використовуються різноманітні види 
обладнання;

3) сукупність дій (операцій, процесів, робіт, 
процедур), які потрібні, щоб відбувався рух ма-
теріального потоку в логістичному ланцюгу за-
галом та на його окремих стадіях.

Поряд з тим, Є. Крикавський обґрунтовує 
власну точку зору таким чином: «...логістична 
система – це система, в якій здійснюється ін-
тегроване переміщення матеріалів, продуктів 
та відповідної інформації, що уможливлює опти-
мізацію управління ланцюгом поставок» [3, с. 63]. 
На наш погляд, визнання того, що в логістич-
ній системі здійснюється фізичне переміщення 
матеріальних об’єктів, доказує її матеріальний 
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характер, тобто наявність певного об’єднання 
деяких інших матеріальних об’єктів (виробни-
чі будівлі, транспортні магістралі, склади), між 
якими або по яких переміщуються вищезгадані 
об’єкти (продукція, товари, матеріальні ресур-
си, вантажі).

Створення та функціонування різноманітних 
логістичних формувань базується на використан-
ні концепції логістики, основні ідеї якої випли-
вають з т. зв. логістичного підходу, пов’язаного 
з оптимізацією витрат підприємств у сфері ор-
ганізації та управління матеріальними потоками.

Наступним терміном, який має відношення до 
товароруху та процесів пов’язаних з ним є «ло-
гістичний підхід». У професійній літературі його 
трактують насамперед як «...теорію оптимізації 
ринкових зв’язків, тобто – науку про вдоскона-
лення управління матеріальними і пов’язаними 
з ними потоками на шляху від первинного дже-
рела сировини до кінцевого споживача готової 
продукції на основі системного підходу і теорії 
економічних компромісів для отримання си-
нергічного ефекту» [4, с. 11]. В найпростішому 
вигляді ідеї логістичного підходу полягають 
у тому, «...що: 1) об’єктом управління логістич-
ною діяльністю є єдиний потоковий процес руху 
матеріальних ресурсів, над якими виконуються 
(певні) логістичні операції; 2) оптимізація руху 
матеріальних і відповідних їм інформаційних, 
фінансових та інших потоків забезпечується 
завдяки інтеграції діяльності всіх учасників 
операцій з даними потоками із створенням ло-
гістичних ланцюгів і логістичних систем; 3) ви-
значальною умовою при побудові логістичних 
формувань є орієнтація на інтереси кінцевого 
споживача» [5, с. 22].

Після того, як ми узагальнили сприйняття 
основних категорій логістичного управління «ло-
гістична система» та «логістичний підхід» може-
мо безпосередньо з розумінням вагомості проце-
су підійти до аналізу функціонування елементів 
товароруху в логістиці підприємства.

Насамперед, слід виділити основні етапи про-
цесу товароруху готової продукції підприємства, 
що лежать в площині теорії логістики. При цьо-
му, відрізняються між собою за ознаками залеж-
но від складу взаємодіючих елементів системи 
і змісту виконуваних операцій:

– розробка системи складування;
– вибір місця внутрішньовиробничого збері-

гання запасів готової продукції;
– налагодження системи здійснення обробки 

замовлень на готову продукцію чи сировину;
– внутрішньовиробниче зберігання, обробка 

та складування готової продукції;
– управління запасами готової продукції (або 

напівсировини);
– забезпечення узгодженого транспортуван-

ня між партнерами щодо упакування, підйомного 
устаткування, розмірів. маркування;

– вибір оптимізованих маршрутів з метою до-
ставки продукції B2B або B2C;

– отримання продукції на складах; організу-
вання її зберігання, а за потреби – застосуван-
ня комплексу операцій технологічного характеру 
з перетворення сировини згідно запитів логістич-
ного чи кінцевого споживача;

– комплектування, фасування, перепакуван-
ня, сортування та ін. згідно потреб клієнта чи ло-
гістичного партнера.

Аналізуючи основні стадії реалізації взаємо-
діючих елементів товароруху і змісту викону-
ваних операцій, можемо окреслити сукупність 
елементів, що відіграють визначену роль у збуті, 
виконуючи певні функції.

Першим таким елементом системи товароруху 
є продукція. Зміст виконуваних функцій: систе-
ми та усіх її елементів; забезпечення можливос-
тей для швидкого реагування на попит; сприяння 
ефективному використанню транспорту.

Другим таким елементом є складське госпо-
дарство. Зміст виконуваних функцій: забезпе-
чення можливостей для коротко- і довгостро-
кового зберігання продукції;контроль кількості 
та якості продукції; кількісні та якісні перетво-
рення товарних партій і потоків.

Третім таким елементом є транспортно-екс-
педиційне забезпечення (транспортні засоби 
та операції): здійснення доставки продукції від 
виробника до споживача у визначене місце, в обу-
мовлений термін у необхідних обсягах з відповід-
ною якістю; оптимізація обсягів постачання про-
дукції з врахуванням потужностей транспортних 
засобів та вартості транспортних витрат.

Четвертим елементом системи товарору-
ху є роздрібна торговельна мережа. В площину 
змісту виконуваних нею функцій входить здій-
снення реалізації готової продукції кінцевому 
споживачеві в момент пред’явлення попиту;

П’ятим елементом є інформаційна систе-
ма управління. Її зміст виконуваних функцій: 
сприяння функціонуванню системи товарору-
ху шляхом налагоджування взаємозв’язків між 
учасниками процесу товароруху; створення 
можливостей для управління товарними запаса-
ми у всіх ланках ланцюга товароруху.

Слід також враховувати, що організовуючи 
товарорух підприємства вдаються до організації 
транзитної форми товароруху, яка може здій-
снюватися також за участі т.зв. комерційних або 
маркетингових посередників, що залучені вироб-
ником або споживачем до процесів комерційного 
розподілу продукції за схемою опосередкова-
них господарських зв’язків. На рис. 1 зображено 
принципову схему транзитної форми товароруху 
за участю посередника.

Водночас, підприємство може використову-
вати склад, як елемент для зберігання, обробки, 
сортування та ін. (див. рис. 2).

Бачимо, що система товароруху в управлін-
ні підприємств як складова частина логістичної 
системи охоплює достатньо широку сферу госпо-
дарської діяльності підприємств (що починається 
від складів виробника сільгосппродукції і завер-
шується в місцях її реалізації) і полягає не лише 
у виконанні транспортно-експедиційних опера-
цій (які забезпечують доставку товарів потрібної 
якості у визначеному обсязі й асортименті у по-
трібне місце у визначений час), але й у форму-
ванні оптимальної структури каналів збуту (че-
рез які здійснюється просування товарної маси).

Отже, невід’ємними складовими діяльності 
з формування системи товароруху є створення 
та ефективне управління складською мережею 
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та інформаційними потоками. Тому можемо вва-
жати, що система товароруху готової продукції 
формується сукупністю елементів, що відіграють 
визначену роль у збуті, виконуючи певні функ-
ції, зміст яких відображено в означених вище 
елементах системи товароруху в узгодженні зі 
змістом виконуваних ними функцій.

На відміну від адміністративно-планової еко-
номіки, в якій визначення форм і методів това-
роруху готової продукції чи продуктів її пере-
робки здійснювалося на основі централізованої 
розробки планів поставки товарів, прикріплення 
оптових покупців до товаровиробників, центра-

лізованої організації вантажопотоків, в сучасних 
економічних умовах вибір варіантів товарору-
ху покладається на партнерів по господарських 
зв’язках, які повинні враховувати необхідність 
як задоволення потреб споживачів, так і мож-
ливості отримання цільового розміру прибут-
ку кожного з партнерів по угоді, і забезпечити 
перетворення виробленої продукції в товарну 
та передачу останньої споживачам на принципах 
маркетингової логістики.

Висновки. Отже, щоб ефективно управляти 
підприємством будь якого рівня необхідно в його 
керівну структуру впроваджувати інновацій-
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Рис. 1. Принципова схема транзитної форми товароруху продукції  
за участю посередника
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Рис. 2. Принципова схема товароруху з елементом зберігання на складі
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ні інструменти менеджменту, котрі в свою чер-
гу є узгодженими з маркетинговою концепцією 
даного підприємства. Це можливо за умови на-
лагодження функціонування елементів товаро-
руху в логістиці підприємства. Для цього було 
окреслено основні етапи процесу товароруху го-
тової продукції підприємства, що лежать в пло-

щині теорії логістики. Для їх реалізації необхід-
но забезпечувати реалізацію функцій елементів 
системи товароруху. За умов синергічного, сис-
темного управління, що ґрунтується на поданих 
рекомендаціях можна досягнути не лише надій-
ного партнерства в секторі В2В, а й розкрити 
економічний потенціал власного підприємства.
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Summary
For today the logistic management of the enterprise can be considered as a strong stimulator and potentially powerful 
reserve of growth in overall economic and, consequently, competitive efficiency. In this article, elements of commodity 
routing are identified. Also analyzed are the stages of the process of commodity routing of the finished product, lying in 
the plane of the theory of logistics. At the same time, taking into account the features by which they differ from each oth-
er, from the composition of the interacting elements of the system and the content of the operations performed. The reason 
for clarification was the analysis of literary sources devoted to this topic.
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УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Одним із основних факторів успішного функціонування та розвитку підприємства є оптимальний за своєю струк-
турою товарний асортимент. У наш час на багатьох ринках зростає конкуренція, зв’язку з цим постає актуальним 
питання пошуку підприємствами ціннісної пропозиції, яка задовольнила потреби клієнтів та забезпечила фінансову 
стабільність. Принципи і методи формування товарного асортименту привертають особливу увагу з боку менеджменту 
підприємства, на сьогодні немає єдиного підходу до формування та управління товарним асортиментом. В зв’язку з 
цим підприємство формує асортимент відповідно для своєї діяльності та попиту.
Ключові слова: товарний асортимент, підприємство, товарна політика, підходи до формування товарного асортименту, 
управління товарним асортиментом.

Постановка проблеми. Асортимент та його 
різноманітність – найважливіший елемент то-
варної політики будь-якого підприємства. Його 
величина і якісне задоволення потреб клієнтів 
тісно пов’язані, саме тому працювати над фор-
муванням асортименту потрібно кожному під-
приємству. Тому дослідження шляхів та методів 
оптимізації асортименту підприємств є актуаль-
ним, набуває особливої значущості та практичної 
цінності. Сказане вище підтверджує особливу ак-
туальність обраної теми статті.

Постановка завдання. Дослідити управління 
товарним асортиментом на підприємстві на при-
кладі ТОВ «Ромашка».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління товарним асортиментом – невід’ємна 
частина функціонування будь-якого сучасного 
підприємства, і водночас одне з найскладніших 
завдань. Для багатьох українських підприємств 
формування асортименту досі залишається про-
цесом інтуїтивним, не застосовуються сучасні 
методики аналізу, що дозволяє формувати асор-
тимент згідно з потребами ринку. Щоб витрима-
ти ринкову конкуренцію, підприємства повинні 
формувати такий товарний асортимент, що від-
повідав би потребам споживачів і був якомога 
вигіднішим для самого підприємства [1, с. 150].

Управлінські рішення щодо формування то-
варного асортименту традиційно знаходяться 
в полі дослідження науковців. Вивченню цих 
питань присвятили дослідження вітчизняні на-
уковці, як Л.А. Злупко, В.В. Зотов, В.Я. Кардаш, 
Г.В. Основська, Л.А. Полонська та інші.

З огляду на вище зазначені праці можна зро-
бити висновок, що на сучасному розвитку еконо-
міки України особливу актуальність набувають 
питання поліпшення управління асортиментом 
товарів. У статті наведено результати досліджень 
ТОВ «Ромашка», яка знаходиться Бердянську.

Управління формуванням асортименту то-
варів на ТОВ «Ромашка» є складним процесом, 
який здійснюється з урахуванням дії відповід-
них факторів. До загальних факторів, що впли-
вають на формування асортименту, належить 
споживчий попит і виробництво товарів, а до 

специфічних – тип і розмір торгівельного під-
приємства, його технічна оснащеність, умови то-
варопостачання, склад населення та чисельність, 
транспортні умови, наявність інших підприємств 
у зоні діяльності [2, с. 100].

ТОВ «Ромашка» використовує стратегію гли-
бокого проникнення на ринок, пропонуючи існу-
ючий товар на існуючому ринку. Однак виходячи 
з результатів досліджень, на сьогодні асортимент 
хлібобулочних виробів ТОВ «Ромашка» недо-
сконалий, багато видів хліба за останні 2-3 роки 
стали нерентабельними для виготовлення через 
падіння попиту на певні види хлібобулочних ви-
робів. Виникає необхідність виведення на ринок 
популярних хлібобулочних виробів, які б заміни-
ли нерентабельні вироби.

На формуванням асортименту товарів підпри-
ємств значний вплив мають інтереси самих спо-
живачів, характеристики товарів, а також сучас-
ні торговельні технології продажу.

На сьогодні не існує єдиного підходу щодо 
формування та управління товарним асортимен-
том. Кожен із підходів має право на існування, 
проте тільки їх адаптація до особливостей діяль-
ності підприємства зможе дати дієві та практич-
ні результати.

Для формування товарного асортименту ТОВ 
«Ромашка» повинно скласти стратегію розвитку 
товару і тактику його вдосконалення та введення 
в підприємстві. Застосовуючи стратегію оптимі-
зації асортименту, можна регулювати його ши-
роту та глибину через скорочення асортименту 
до кількох товарних груп, а в групі пропонувати 
тільки ті товари, що користуються підвищенням 
попитом. Стратегія максимального розширення 
та поглиблення асортименту, навпаки, передба-
чає достатньо широкий асортимент товарів, який 
пропонує тільки певний магазин, але здійснен-
ня такої стратегії вимагає значних фінансових 
витрат. Отже, асортимент товарів повинен фор-
муватися з урахуванням головної цілі та стра-
тегічних підходів, які ставить перед собою під-
приємство [3, с. 58].

При управлінні товарним асортиментом ви-
никає низка проблем, які не можна ігнорувати 
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задля досягнення цілей ТОВ «Ромашка». Осно-
вні з них:

– проблеми, пов’язані з різним рівнем доходів 
споживачів;

– старіння продукції;
– негативний вплив великої насиченості, гли-

бини, широти та гармонічності номенклатури;
– високий рівень ризику при введені нових 

товарних позицій.
Для розв’язання цих проблем, які виникають 

при управлінні товарним асортиментом, тре-
ба створити стратегію, підібрати організаційну 
структуру управління асортиментом і номенкла-
турою, що буде оптимальною при досягненні го-
ловної мети функціонування підприємства.

Актуальною для розвитку підприємства 
та підвищення обсягів продажів є застосування 
стратегії розвитку товару, яка передбачає вве-
дення в асортимент нових позицій або удоскона-
лення існуючих на сучасному ринку. У рамках 
стратегії розвитку товару актуальним є поєд-
нання таких асортиментних стратегій: горизон-
тальної та вертикальної диверсифікації. Для ви-
значення стратегії ТОВ «Ромашка» залежно від 
конкурентної позиції та привабливості викорис-
тано матрицю Мак-Кінзі (рис. 1).

Для ТОВ «Ромашка» актуальна стратегія ін-
вестування, а конкретніше – інвестування у роз-
виток асортименту, вироблення нових видів хлі-
бобулочних виробів, які потребує ринок. Позиції 
підприємства на ринку середні, однак існує ри-
зик їх послаблення внаслідок ігнорування онов-
лення асортименту.

Планування та управління асортиментом – 
є важливою і невід’ємною частиною управлін-
ня та важливим засобом конкурентної боротьби. 
Крім збуту, цей процес безпосередньо стосуєть-
ся фінансування, сфери виробництва, матеріаль-
но-технічного забезпечення, 
взаємовідносин із техно-
логічними та конструктор-
ськими підрозділами. Якщо 
допущенні помилки у пла-
нуванні асортименту в май-
бутньому їх нейтралізувати 
політикою збуту. Сутність 
управлінням асортиментом 
полягає у створенні про-
дуктів, які споживач бажає 
придбати,задля пропонуван-
ня цих товарів у необхідних 
обсягах і своєчасно [4, с. 545].

Для раціонального управління асортиментом 
та визначення пріоритетних напрямків розви-
тку слід сформувати алгоритм вдосконалення 
управління товарним асортиментом на ТОВ «Ро-
машка». Актуальність вдосконалення управління 
товарним асортиментом обумовлюється смаками 
та вподобаннями споживачів, потребами сучас-
ного ринку, що постійно змінюється. Щоб за-
безпечити постійний розвиток, необхідно покра-
щувати продукцію ТОВ «Ромашка», це надасть 
йому конкурентні переваги.

Завдяки вдосконалення асортименту ТОВ «Ро-
машка» прийшли до згоди замінити п’ять видів 
хлібобулочних виробів, які не рентабельні. Таким 
чином підприємство покращить рентабельність 
та збільшить прибуток. Розглянемо економічну 
ефективність зміни структури асортименту, по-
рівнюючи між собою прибуток та витрати вилу-
чених та нових хлібобулочних виробів (табл. 1).

Виручка від продажу нових видів хлібобулоч-
них виробів за прогнозами складатиме 61000 грн., 
враховуючи середньорічні обсяги продажу. 
Ефективність нових видів хліба видно з перших 
продажів.

Основним завданням процесу управління то-
варним асортиментом підприємства є створення 
найоптимальнішого балансу між величиною за-
пасів і їх гнучкістю, швидкістю переміщення, 
наявністю та витратами, спрямованих на реалі-
зацію цих процесів. Для удосконалення процесу 
слід коригувати роботу таких підсистем:

1. Управлінсько-організаційна:
•	 наявність	 професіональних	 менеджерів	

у сфері управління товарним асортиментом;
•	відповідальність	структури	управління	під-

приємства;
•	пошук	шляхів	подолання	недоліків	підпри-

ємств;

Таблиця 1
Порівняння прибутку та витрат при зміні структури асортименту

№

Вилучені хлібобулочні вироби Нові хлібобулочні вироби

Назва виробів 
хліба

Ціна, 
грн.

Обсяг 
продажів 

натурльн., кг.

Виручка 
грн. Назва виробів Ціна, 

грн.
Серед обсяг 
продажів

Виручка 
грн.

1 Олександрійський 20 100 2000 Гірчичний 25 500 12500
2 Приморський 10 150 1500 Український 15 500 7500
3 Кунжутний 20 50 1000 Ізюминка 30 500 15000
4 Оріховий 22 50 1100 Банівський 25 500 12500

5 Багет Французь-
кий 15 75 1125 Зерновий 27 500 13500

Загалом - 425 5725 - - 2500 61000

Конкурентні пропозиції
Сильні Середні Слабкі

П
ри

ва
бл

ив
іс

ть
 г

ал
уз

і

Сильна Утримання позицій; 
інвестування

Інвестувати; 
реінвестувати 

прибуток

Інвестувати; 
реінвестувати; 

вихід

Середня
Реінвестувати прибуток; 

витягти максимальну 
вигоду

Витягти максимальну 
вигоду; вихід

Залишитися; 
повільний вихід

Слабка Витягти максимальну 
вигоду; вихід Повільний вихід

Швидкий або 
повільний вихід; 

залишитися
 

Рис. 1. Стратегія ТОВ «Ромашка» за матрицею Мак-Кінзі
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2. Фінансова:
•	залучення	додаткових	джерел	фінансування;
•	визначення	пріоритетних	джерел	фінансу-

вання – найдешевших та найефективніших;
•	оптимізація	структури	капіталу	у	середині	

фірми;
•	зменшення	фінансових	ризиків.
3. Збуту:
•	планування	та	організування	збуту;
•	організування	після	продажного	обслугову-

вання;
•	мотивування	 працівників,які	 займаються	

збутом продукції;
•	контролювання	процесу	збуту	продукції;
•	системний	 взаємозв’язок	 процесу	 збуту	

з процесом постачання.
4. Постачання:
•	створення	 довготривалих	 і	 міцних	 ділових	

зв’язків з постачальниками;
•	своєчасно	 й	 оптимальне	 забезпечення	 ви-

робництва необхідними матеріальними ресурса-
ми відповідної комплектності та якості;
•	участь	у	розробці	стандартів	підприємства	

по матеріально-технічному постачанню якості 
продукції,що випускається;
•	контроль	якості,	кількості;
•	розробка	і	впровадження	заходів	щодо	зни-

ження витрат,пов’язаних з транспортуванням 
і збереженням;

•	розробка	 пропозицій	 по	 заміні	 дорогих	
та дефіцитних матеріалів, сировини більш до-
ступними за ціною.

Для вдосконалення управління наведені вище 
функції повинні здійснюватися в комплексі 
та системно [5, с. 258].

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки. На сьогодні немає єдиного підходу до фор-
мування і управління товарним асортиментом, 
тому кожне підприємство самостійно застосовує 
найбільш ефективний та результативний підхід. 
Оптимальний товарний асортимент дасть змогу 
підтримувати конкурентоздатні позиції, фінан-
сово-економічну діяльність підприємства та за-
довольняти потреби покупців. Перетворення не-
доліків у переваги та використання специфічних 
особливостей підприємств дозволяють розвивати 
і розширяти бізнес. Товарний асортимент необ-
хідно планувати. Планування визначається стра-
тегією продажів, а стратегія продажів ґрунтуєть-
ся на стратегії розвитку підприємства.

Проте поради щодо вдосконалення процесу 
управління товарним асортиментом індивідуаль-
ні та особливі для кожного підприємства. Це по-
яснюється специфікою діяльності підприємства, 
особливостями зовнішнього середовища, вну-
трішньою системою управління та організацій-
них відносин.
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УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
Одним из основных факторов успешного функционирования и развития предприятия есть оптимальный за своей 
структурой товарный ассортимент. В наше время на многих рынках растет конкуренция, связи с этим появляется 
актуальным вопрос поиска предприятиями ценностного предложения, которое удовлетворило потребности клиентов 
и обеспечило финансовую стабильность. Принципы и методы формирования товарного ассортимента привлекают 
особенное внимание со стороны менеджмента предприятия, на сегодня нет единственного подхода для формирования 
и управления товарным ассортиментом. В связи с этим предприятие формирует ассортимент соответственно для сво-
ей деятельности и спроса.
Ключевые слова: товарный ассортимент, предприятие, товарная политика, подходы для формирования товарного 
ассортимента, управление товарным ассортиментом.
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MANAGEMENT OF COMMODITY ASSORTMENT AT THE ENTERPRISE

Summary
One of the main factors of successful functioning and development of the enterprise is the optimal structure for its 
product range. In our time, in many markets, increasing competition, this regard, there is actual a question of search 
of the companies value proposition that satisfied customer needs and provided financial stability. Principles and methods 
of formation of the product range attracted special attention from the management of the enterprise, today there is 
no single approach to the formation and management of commodity assortment. In this connection the company forms 
the range, respectively, for their activities and demand.
Key words: product portfolio, enterprise, product policy, approaches to formation of the product range, management 
of product range.
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аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И АУДИТА  
В ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ ЛИВИИ

Названы причины и задачи необходимости построения системы внутреннего аудита и контроля в бюджетных уч-
реждениях. Рассмотрены проблемы составления сметы затрат и ее выполнения. Рассмотрена возможность внедрения 
центров ответственности и центров стоимости в военных училищах Ливии в качестве управлений аудита и контроля. 
Предложена организационная структура управления при внедрении центров ответственности и центров стоимости. 
Внесено предложение по применению на практике компонентов внутреннего контроля по модели COSO.
Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, центры ответственности, центры стоимости, аудит в во-
енных училищах Ливии.

Постановка проблемы. Главной функцией го-
сударства остается вопрос организации и про-
ведения контроля над выполнением переданных 
функций, эффективным использованием финан-
совых, трудовых, материальных и нематериаль-
ных ресурсов, помощь в выполнении делегиро-
ванных полномочий. С целью предотвращения 
финансовых нарушений, их причин и возможных 
последствий бюджетные учреждения использу-
ют соответствующие инструменты контроля. Од-
ним из таких инструментов является внутрен-
ний аудит, который решает важные задачи по 
совершенствованию системы внутреннего кон-
троля и управления в учреждении, предупреж-
дает незаконное и неэффективное использование 
бюджетных ассигнований, препятствует возник-
новению ошибок или других недостатков в дея-
тельности соответствующего учреждения.

Изучение деятельности военных образова-
тельных учреждений в Ливии показывает, что 
система аудита в целом, как и система внутрен-
него аудита и внутреннего контроля в бюджет-
ных учреждениях отсутствует как таковая. Не-
смотря на то, что деятельность военных училищ 
на 100% финансируется из государственного 
бюджета, процесс контроля над целевым исполь-
зованием выделяемых средств практически не 
ведется. Такая ситуация приводит к нерезульта-
тивному расходованию государственных средств, 
низкой экономической и социальной эффектив-
ности деятельности ливийских военных училищ 
и обуславливает необходимость разработки ме-
тодических и организационных основ внедре-
ния внутреннего аудита и внутреннего контроля 
в бюджетных учреждениях в целом, и в военных 
училищах в частности, но с использованием цен-
тров ответственности и центров стоимости.

Постановка задачи. Цель статьи состоит в ис-
следовании необходимости и возможных путей 
создания системы аудита и контроля в военных 
училищах Ливии, а также раскрытии сущности, 
основных задач, функций и роли ответственных 
структурных подразделений в эффективной де-
ятельности бюджетных учреждений.

Изложение основного материала исследова-
ния. Внутренний аудит касается всех направле-
ний деятельности государственного учреждения 
и осуществляется уполномоченными субъек-

тами: подразделения государственного органа, 
должностные лица и другие работники, выпол-
няющие соответствующие действия и операции 
от имени уполномоченного органа в направлении 
административного и финансового (бухгалтер-
ского) контроля. Создание структуры внутренне-
го аудита и его реализация возложена на руко-
водителя государственного органа [7, с. 87].

Для бюджетных учреждений, получающих 
финансирование непосредственно из государ-
ственного или местного бюджетов, а также по-
лучающих средства из других специальных ис-
точников (различные виды предоставляемых 
платных услуг и работ, выполняемых учреж-
дениями в зависимости от профиля своей дея-
тельности, платное обучение в высших учебных 
заведениях, платные медицинские услуги, на-
учно-исследовательские работы, транспортные 
услуги и т. д.), внутренний аудит необходим как 
инструмент внутреннего контроля всех направ-
лений жизнедеятельности и функционирования 
предприятия. При проведении внутреннего ауди-
та в бюджетных учреждениях нужно не только 
сравнивать затраты, связанные с полученными 
доходами, но и вести активный поиск эффек-
тивного использования средств и осуществлять 
жесткий контроль за расходами.

Внутренний контроль, внутренний аудит и их 
гармонизация – это три основных элемента си-
стемы государственного внутреннего финансово-
го контроля [3; 8, с. 18]. Главной задачей при этом 
является обеспечение ответственности руково-
дителя за все аспекты деятельности возглавля-
емого учреждения, за достижение конкретных 
результатов в вопросах экономии и эффектив-
ного использования бюджетных средств, а также 
выполнение плановых заданий и тому подобное.

Субъектом осуществления внутреннего ау-
дита бюджетных учреждений выступает отдел 
внутреннего аудита, объектом – состояние ор-
ганизации и эффективность функционирования 
внутреннего контроля в бюджетных учреждени-
ях, их деятельность и меры, принимаемые руко-
водителем для обеспечения эффективного функ-
ционирования системы внутреннего контроля. 
Цель внутреннего аудита – повышение эффек-
тивности использования финансовых ресурсов 
бюджетных учреждений [8, с. 18].
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Нормативно-правовое обеспечение функцио-
нирования внутреннего контроля и внутреннего 
аудита включает ряд нормативных документов, 
которые формируют организационную и методи-
ческую базу для проведения внутреннего аудита.

В статье 26 Бюджетного кодекса Украины 
предусмотрено введение в органах государствен-
ного сектора внутреннего контроля и аудита [1]. 
Внутренним аудитом является деятельность 
подразделения внутреннего аудита в бюджетном 
учреждении, направленная на совершенствова-
ние системы управления, предотвращение фак-
тов незаконного, неэффективного и нерезуль-
тативного использования бюджетных средств, 
возникновению ошибок или других недостатков 
в деятельности бюджетного учреждения.

В «Концепции развития государственного 
внутреннего финансового контроля на период до 
2017 года» [3], одобренной Распоряжением Каби-
нета Министров Украины № 158-р от 24.05.2005 г. 
сказано, что повышение эффективности исполь-
зования государственных финансов, имеющее 
решающее значение для экономического разви-
тия Украины и общественного благосостояния, 
а также выполнения задач, предусмотренных 
планом действий Украина – ЕС, возможно до-
стичь, в частности, путем системного совершен-
ствования деятельности органов государственно-
го и коммунального сектора, повышения уровня 
культуры государственного управления. Основой 
внутреннего контроля (по терминологии ЕС – 
финансовое управление и контроль) является 
ответственность руководителя за управление 
и развитие органа в целом [3, Раздел ІІ].

Основные принципы внутреннего аудита 
в государственном секторе Украины регулиру-
ются постановлением КМУ «Некоторые вопро-
сы образования структурных подразделений 
внутреннего аудита и проведения такого аудита 
в министерствах, других центральных органах 
исполнительной власти, их территориальных 
органах и бюджетных учреждениях, относя-
щихся к сфере управления министерств, других 
центральных органов исполнительной власти» 
№ 1001 от 28 сентября 2011 [2], которое опреде-
ляет механизм образования структурных под-
разделений внутреннего аудита и проведения 
в министерствах, других центральных органах 
исполнительной власти, их территориальных 
органах и бюджетных учреждениях, относя-
щихся к сфере управления министерств, других 
центральных органов исполнительной власти 
такого аудита.

Согласно этому постановлению подразделе-
ния внутреннего аудита образуются в министер-
ствах, других центральных органах исполни-
тельной власти, их территориальных органах на 
базе контрольно-ревизионных подразделений, а 
также в бюджетных учреждениях, относящихся 
к сфере управления министерств, других цен-
тральных органах исполнительной власти.

С целью определения единых подходов 
к организации и проведению внутреннего ауди-
та, подготовки аудиторских отчетов, заключений 
и рекомендаций в бюджетных учреждениях, от-
носящихся к сфере управления министерств, 
других центральных органов исполнительной 

власти, оценки качества такого аудита Ми-
нистерством финансов Украины разработаны 
Стандарты внутреннего аудита [4], в которых 
определяются основные задачи и функции под-
разделения внутреннего аудита.

С целью соблюдения моральных и професси-
ональных ценностей и правил поведения работ-
никами подразделения внутреннего аудита или 
должностными лицами, на которых возложены 
полномочия по осуществлению внутреннего ау-
дита, Министерством финансов Украины был 
утвержден «Кодекс этики сотрудников подраз-
деления внутреннего аудита» [5]. Согласно по-
ложениям этого Кодекса, внутренние аудиторы 
обязаны соблюдать взятые обязательства в их 
профессиональной деятельности.

Относительно уже принятой нормативно-
правовой базы, считаем целесообразным осуще-
ствить нормирование порядка взаимодействия 
правоохранительных органов с подразделениями 
внутреннего аудита; внести изменения в норма-
тивно-правовые акты в сфере внутреннего аудита 
в части образовательных требований для работ-
ников подразделения внутреннего аудита. Также, 
важно утвердить порядок организации внутрен-
него контроля, который будет обязательным для 
применения всеми органами государственной вла-
сти и порядок проведения оценки качества вну-
треннего аудита, в котором должны быть опреде-
лены критерии осуществления такой оценки.

Учитывая прямо пропорциональную зависи-
мость между эффективностью внутреннего ауди-
та и уровнем профессиональной компетентности 
внутренних аудиторов, считаем целесообразным 
урегулировать порядок обучения внутренних 
аудиторов и перенять международную практи-
ку проведения сертификации. На данный момент 
этому вопросу не уделено достаточного внима-
ния, а в условиях жесткой экономии бюджетных 
средств проведение обучения в достаточном ко-
личестве и внедрение сертификации будет не-
возможным, ведь данные процессы требуют до-
полнительных затрат.

Учитывая опыт Украины, целесообразно рас-
смотреть пути создания системы контроля и ау-
дита в бюджетных учреждениях Ливии.

Необходимость построения систем внутрен-
него контроля и аудита в бюджетных учреж-
дениях Ливии в целом, и в военных училищах 
в частности, обусловлена несколькими основны-
ми причинами:

– низкий уровень финансовой дисциплины 
в военных бюджетных учреждениях в целом, 
и в военных училищах в частности;

– наличие отрицательных тенденций, свя-
занных с неэффективностью контроля в бюд-
жетной сфере;

– необходимость введения соответствующих 
механизмов бюджетного контроля как весомой 
составляющей финансово-бюджетной системы;

– усиление финансового контроля за целевым 
и эффективным использованием бюджетных 
средств;

– усиление институциональной роли Мини-
стерства финансов Ливии относительно контро-
ля за органами, которые занимаются доходами 
и затратами бюджетов.
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Внедрение внутреннего аудита и внутренне-
го контроля в Ливии, как и в Украине должно 
осуществляться с учетом зарубежного опыта его 
внедрения в ведущих странах мира. Внутренний 
аудит решает важные задачи по совершенство-
ванию системы управления, предотвращению 
фактов незаконного и неэффективного исполь-
зования государственных ресурсов, возникнове-
нию ошибок или других недостатков в деятель-
ности органа государственного и коммунального 
секторов. Именно поэтому к профессиональной 
этике и квалификации внутреннего аудитора 
предъявляются особые требования. Кодексы 
этики международных организаций определяют 
только общие принципы норм поведения пред-
ставителей данной профессии, следовательно, 
каждая страна должна разработать собствен-
ный Кодекс профессиональной этики аудито-
ров, учитывая языковые, культурные, правовые 
и социальные особенности.

С целью построения системы внутреннего ау-
дита в бюджетных учреждениях Ливии в целом, 
и в военных училищах в частности, необходимо 
[10, с. 179]:

– внедрить внутренний аудит в органах госу-
дарственного сектора – разработать Постановле-
ние о введении внутреннего аудита, разработать 
стандарты внутреннего аудита;

– обеспечить профессиональную независи-
мость и квалификационные требования к про-
фессии государственных внутренних аудиторов – 
разработать Кодекс этики, квалификационные 
характеристики профессии, сертификации госу-
дарственных внутренних аудиторов;

– определить механизм и процедуры по-
строения системы внутреннего аудита в орга-
нах государственного сектора – инструкции по 
внутреннему аудиту, порядок предоставления 
отчетности о внутреннем контроле и аудите 
в бюджетных учреждениях;

– разработать организационные мероприятия 
касательно отдельного подразделения по вопро-
сам гармонизации внутреннего контроля и ауди-
та, определить его название, подчиненность, ко-
личественный и качественный состав.

Необходимость создания отделов (департа-
ментов, секторов) аудита и контроля затрат по 
центрам ответственности и стоимости обуслов-
лена также недостаточной регламентацией со-
ставления сметы затрат военных училищ, от-
сутствием действенного контроля над целевым 
использованием выделяемых средств.

В целом Инструкция по составлению бюдже-
та в военных училищах Ливии требует состав-
лять плановые суммы расходов без завышений, 
либо с описанием объективных причин необхо-
димости выделения завышенных сумм, сопрово-
ждаемых конкретными доказательствами, ста-
тистическими показателями, а также подробным 
перечнем закупок на предстоящий бюджетный 
год. При определении плановой суммы затрат, 
также необходимо учитывать количество запа-
сов на конец года. Объем инвентаря, который 
должен храниться в конце каждого финансового 
года в военных училищах Ливии, учитывается 
в соответствии с характером и размером каж-
дого учреждения, при этом необходимо избегать 

какого-либо наращивания запасов, не обосно-
ванного потребностями потребления или произ-
водства [9, с. 88].

Различные органы власти обязаны контро-
лировать процесс составления сметы и следить, 
чтобы запланированные суммы затрат военных 
училищ отвечали их фактическим потребностям, 
а также чтобы все необходимые расходы были 
учтены. Проект сметы затрат военных училищ 
подается до 30 сентября каждого года в соответ-
ствующий руководящий орган, а любые предло-
жения, полученные после этой даты, не прини-
маются к рассмотрению.

Несмотря на рекомендации, указанные в Ин-
струкции по составлению бюджета в военных 
училищах Ливии, можно сказать, что смета за-
трат составляется хаотично, будущие расходы 
не оцениваются объективно и не подкрепляют-
ся какими-либо статистическими показателями 
[9, с. 89].

Отметим, что построение эффективной струк-
туры управления всеми сферами жизнедеятель-
ности необходимо любой компании: будь это 
акционерное общество, частное предприятие, 
бюджетное учреждение, неприбыльная органи-
зация. Чем больше задач и сложнее организаци-
онное построение, тем важнее продумать и раз-
граничить ответственность за формирование 
результатов деятельности. Выделение центров 
ответственности – это своеобразный финансово-
результативный конструктор – определяя пол-
номочия и ответственность всех звеньев, руко-
водящий орган использует создаваемые центры 
в качестве инструмента конструирования пла-
новых заданий и отслеживания их реализации, 
планирования, перемещения потоков бюджетных 
денежных средств, их целевого использования, а 
также эффективности деятельности определен-
ного учреждения в целом и его руководителя 
в частности.

Для военных училищ Ливии предлагается 
внедрить центры ответственности и центры сто-
имости как единую структурную единицу в орга-
низационной структуре учреждения, с описани-
ем функциональных полномочий и обязанностей 
по каждому направлению.

Руководитель центра ответственности мо-
жет распоряжаться материальными, трудовыми 
и финансовыми ресурсами для реализации воз-
ложенных на него задач и, во-вторых, несет пря-
мую ответственность за эффективность их ис-
пользования.

Это не означает, что такое подразделение аб-
солютно самостоятельно в вопросах использова-
ния бюджетного финансирования, просто его де-
ятельность оценивается по отдаче с выделенных 
бюджетных средств, эффективности их исполь-
зования, соблюдения целевого применения бюд-
жетных ассигнований.

Под центром стоимости в военных училищах 
Ливии следует понимать звено в управленческой 
структуре учреждения, которое отвечает за до-
стижение целевого количества подготовки ка-
дров военнослужащих, соблюдение нормативов 
расходования бюджетных средств на подготовку 
одного офицера, группы офицеров, качество та-
кой подготовки, а также соблюдение плановых 
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смет при подготовке военных кадров. Полномо-
чия менеджмента центра стоимости находятся 
в пределах контроля качества и величины пе-
ременных и постоянных затрат, а также орга-
низационных аспектов деятельности военного 

училища (или другого бюджетного учреждения). 
Финансовое управление таким центром постро-
ено на отклонениях от бюджетного задания по 
подготовке кадров, как в качественном выраже-
нии, так и стоимостном.

 

Министерство обороны Ливии

Военный штаб Ливии

Департамент финансов (ДФ) Департамент управления (ДУ)

Военно-морской штаб

Департамент 
финансов

Департамент 
управления

Военно-морское училище

Школа сержантов

Учебный центр 

Военные части 

Внутренние департаменты военно-
морского штаба

Управление контроля и аудита по центрам 
ответственности и центрам стоимости

Управление 
финансов

Административное 
управление 

Департамент контроля и аудита по центрам 
ответственности и центрам стоимости

Департамент контроля и аудита по центрам 
ответственности и центрам стоимости 

1 – Центр ответственности и центр стоимости «Теоретическое обучение»
2 – Центр ответственности и центр стоимости «Лаборатория»
3 – Центр ответственности и центр стоимости «Финансовое отделение»
4 – Центр ответственности и центр стоимости «Администрация»
5 – Центр ответственности и центр стоимости «Библиотека»
6 – Центр ответственности и центр стоимости «Центр практических занятий»
7 – Центр ответственности и центр стоимости «Ресторан, столовая для офицеров, 
сержантов, солдат»
8 – Центр ответственности и центр стоимости «Столовая для студентов»
9 – Центр ответственности и центр стоимости «Центр отдыха офицеров»
10 – Центр ответственности и центр стоимости «Центр отдыха сержантов и солдат»
11 – Центр ответственности и центр стоимости «Общежитие для студентов»
12 – Центр ответственности и центр стоимости «Отделение спорта»
13 – Центр ответственности и центр стоимости «Отдел снабжения»
14 – Центр ответственности и центр стоимости «Транспортный отдел»

Рис. 1. Структура управления при внедрении центров ответственности  
и центров стоимости в военно-морском училище Ливии

Источник: собственная разработка автора
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Центр стоимости оказывает услуги другим 
подразделениям военного училища, его дея-
тельность оценивается по величине затрат и их 
эффективности. Центр стоимости отвечает за 
достижение нормативного (планового) уровня за-
трат на подготовку кадров военнослужащих, со-
держание училищ, оплату труда преподавателей 
и другого персонала.

Предполагается, что деятельность таких цен-
тров ответственности и центров стоимости будет 
тесно связана с другими структурными подраз-
делениями бюджетных учреждений. Для понима-
ния полной картины взаимосвязи предлагаемых 
центров с другими подразделениями отметим, 
что в Ливии Министерству обороны подчиняется 
военный штаб, в подчинении которого находятся 
четыре штаба согласно роду деятельности: во-
енно-морской, военно-воздушный, военно-сухо-
путный, штаб противовоздушной обороны (ПВО). 
У каждого штаба есть Департаменты финансов 
и управления.

В сфере деятельности и управления каждого 
штаба есть военное училище, школа сержантов, 
учебный центр, военные части, а также вну-
тренние хозяйственные департаменты. У пер-
вых четырех структурных подразделений также 
действуют Управление финансов, Департамент 
управления. Предлагаем и в этих структурных 
единицах создать Управления аудита и кон-
троля по центрам ответственности и центрам 
стоимости. Управление аудита и контроля для 
мониторинга контрольной среды использует ин-
формацию, предоставленную не только руково-
дителями центров стоимости и ответственности, 
но и информацию финансового подразделения 
и управленческого.

На рис. 1 представлена схема структуры 
управления при внедрении центров ответствен-
ности и центров стоимости на примере военно-
морского училища Ливии.

Из схемы видно, что в каждом военном учи-
лище в Ливии предлагается создать Управление 
контроля и аудита по центрам ответственности 
и центрам стоимости, которое будет подчинять-
ся непосредственно руководителю училища, но 
взаимодействовать с Управлением финансов 
и Департаментом управления по-поводу обмена 
информацией о деятельности каждого из 14 цен-
тров ответственности и центров стоимости.

Согласно рис. 1 анализ информации по кон-
трольной среде, оценка рисков, построение ин-
формации по нивелированию рисков происходит 
«снизу-вверх». В результате применяемых про-
цедур контроля определяются риски, оценива-

ется их существенность или несущественность. 
По принципу «сверху-вниз» ведется коммуни-
кация и предоставляется информация (методи-
ческие рекомендации) по возможным способам 
и средствам минимизации или полного устране-
ния рисков.

Для повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств в военных училищах 
Ливии, на ряду с созданием управлений аудита 
и контроля по центрам ответственности и цен-
трам стоимости, целесообразным будет при-
менения на практике компонентов внутреннего 
контроля по модели COSO: контрольная среда, 
оценка рисков, контрольные действия, информа-
ция и коммуникация, мониторинг средств кон-
троля [6, с. 16]. Модель COSO направлена на 
предоставление рекомендаций руководителю о 
необходимости определения перечня рисков, ко-
торые могут влиять на достижение стратегиче-
ских, тактических и операционных целей.

Выводы из проведенного исследования. Раз-
работка системы внутреннего аудита для воен-
ных училищ Ливии позволит в дальнейшем раз-
работать и внедрить на ее основе аналогичную 
систему для всех бюджетных учреждений госу-
дарственного сектора страны. Конечной целью 
построения такой системы является успешная 
«перезагрузка» системы государственных фи-
нансов, создание условий и поддержка стабиль-
ного развития экономики путем управления 
государственными финансами по принципам 
эффективности, прозрачности и в интересах 
общества на основе управления инновационны-
ми проектами и программами развития. Пред-
ложенные пути внедрения системы внутреннего 
аудита в деятельность бюджетных учреждений 
Ливии, в частности с использованием новой 
структуры управления, позволят достичь долж-
ного управления государственными финанса-
ми. Важную роль при этом играет соблюдение 
принципов надлежащего управления: закон-
ность, экономичность, эффективность, резуль-
тативность и прозрачность.

Формирование действенной системы вну-
треннего аудита по центрам ответственно-
сти и центрам стоимости в бюджетных во-
енных образовательных учреждениях Ливии 
будет способствовать повышению прозрачности 
и результативности управления государствен-
ными средствами, улучшению административ-
ной и управленческой культуры, определению 
реальной стоимости политических решений в во-
енной сфере, в частности при подготовке кадров 
военнослужащих.
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Анотація
Названо причини і завдання необхідності побудови системи внутрішнього аудиту і контролю в бюджетних установах. 
Розглянуто проблеми складання кошторису витрат і його виконання. Розглянуто можливість впровадження центрів 
відповідальності та центрів вартості у військових училищах Лівії в якості управлінь аудиту і контролю. Запропо-
новано організаційну структуру управління при впровадженні центрів відповідальності та центрів вартості. Внесена 
пропозиція щодо застосування на практиці компонентів внутрішнього контролю за моделлю COSO.
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NECESSITY AND WAYS OF CREATION OF CONTROL AND AUDIT SYSTEM  
IN MILITARY SCHOOLS OF LIBYA

Summary
The reasons and tasks of the need to build a system of internal audit and control in budget institutions are outlined. 
The problems of compiling the cost estimate and its implementation are considered. The possibility of introducing 
responsibility centers and value centers in military schools of Libya as auditing and control departments is considered. 
The organizational structure of management at introduction of the responsibility centers and cost centers is offered. 
A proposal has been made to implement the internal control components of the COSO model in practice.
Key words: internal audit, internal control, responsibility centers, cost centers, audit costs in military schools of Libya.
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА – 
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ

Дана стаття розглядає доцільність підтримання стійкого й ефективного розвитку підприємства. Проаналізовано 
стан збитковості підприємств України. Розглянуто сутність економічної стійкості підприємства. Узагальнено існуючі 
підходи до розуміння даного поняття. Окреслено принципи управління економічною стійкістю підприємства. Встанов-
лено, що для розвитку підприємства потрібне економічне зростання, яке зберігає або ж зміцнює стійкість шляхом 
збалансованості темпів зміни певних показників.
Ключові слова: ефективний розвиток, стабільність, управління, економічна стійкість, принципи, економічне зростання.

Постановка проблеми. Успішне функціону-
вання і розвиток промислового підприємства 
в сучасних умовах багато у чому залежить від 
рівня його економічної стійкості. Для стабільної 
ефективної діяльності промислове підприємство 
повинно бути готове до адаптування та існуван-
ня в умовах підвищеного ризику, що пов’язано 
зі швидкими змінами зовнішнього ринкового 
середовища та факторів внутрішнього серед-
овища. Досягнення цього, як правило, можливо 
з використанням таких технологій і механізмів 
розвитку, які дозволяють з найменшими по-
хибками сформулювати стратегічні і тактич-
ні завдання діяльності, а також підтримувати 
прагнення персоналу до саморозвитку і само-
вдосконалення. Отримання бажаних позицій 
на ринку серед конкурентів та утримання цих 
позицій у майбутньому можна тільки завдяки 
стійкому розвитку підприємства, який стає од-
ним із пріоритетних стратегічних завдань су-
часного промислового підприємства.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у розгляді сутності економічної стійкості підпри-
ємства, аналізі існуючих підходів до розуміння 
даного поняття та окресленні принципів управ-
ління економічною стійкістю підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна стійкість – поняття складне, комп-
лексне, як і сама господарська діяльність. Огляд 
останніх досліджень з проблеми забезпечення 
економічної стійкості дає змогу трактувати цю 
економічну категорію як стан підприємства, при 
якому спостерігається рівноважний збалансова-
ний стан економічних ресурсів, які забезпечують 
стабільну прибутковість і нормальні умови для 
розширеного відтворення стійкого економічного 
зростання у тривалій перспективі з урахуванням 
найважливіших зовнішніх і внутрішніх факторів.

За системним підходом до економічної стій-
кості, виділяють наступні структурні складові 
поняття стійкості підприємства:

– соціально-психологічна стійкість, тобто за-
лежність від людського чинника і пов’язаних 
з ним управлінських рішень;

– організаційно-структурна стійкість, як 
здатність протистояти збуренням зовнішнього 
середовища та зберігати керованість;

– фінансова стійкість;
– стійкість у вигляді здатності технічної під-

системи працювати в безвідмовному режимі 
з заданим діапазоном параметрів;

– технологічна стійкість, як здатність збері-
гати задані параметри під впливом збурень за 
якістю сировини тощо;

– екологічна стійкість, як здатність збережен-
ня заданих параметрів взаємодії з навколишнім 
природним середовищем;

– інформаційна стійкість;
– комерційна стійкість, що передбачає орга-

нізацію взаємодії з споживачами і постачальни-
ками щодо вибору варіантів оптимізації товаро-
руху, формування попиту, стимулювання збуту 
і регулювання поставок матеріально-технічних 
ресурсів заданої якості [1].

Поняття «стійкість підприємства» окрес-
люється як стабільна життєздатність підпри-
ємства за різноманітних змін внутрішніх і зо-
внішніх умов. Варто зазначити, що стійкість 
розглядається як динамічне, комплексне, 
складне і багатогранне поняття. Залежно від 
специфіки конкретної системи воно має бага-
то підходів до визначення та охоплює широке 
коло об’єктів.

Аналіз наукових джерел [1-5] показав, що 
фахівці виокремлюють такі види стійкості під-
приємства (рис. 1): фінансова стійкість; ринко-
ва стійкість; технологічна стійкість; кадрова 
стійкість; організаційна стійкість; економічна 
стійкість; стійкість підприємницької структури; 
стратегічна стійкість.

Проведений аналіз наукової літератури дав 
змогу виявити тенденцію використання окремих 
аспектів стійкості підприємства для оцінювання 
успішності його роботи.

Стосовно суті поняття «економічна стійкість 
підприємства», то в наукових джерелах немає 
однозначності. Вивчення наукових праць вітчиз-
няних і зарубіжних учених вказує на те, що в су-
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часній науковій літературі виокремлюються такі 
підходи до визначення даного поняття.

1. Економічна стійкість підприємства як його 
фінансова стійкість. Так, у роботах Е.М. Коротко-
ва [6], Б.А. Райзберга [7], А.Д. Шеремета [8] еко-
номічна стійкість підприємства окреслюється як 
фінансовий стан підприємства, господарська ді-
яльність якого забезпечує в нормальних умовах 
виконання всіх його зобов’язань перед працівни-
ками, організаціями, державою завдяки відповід-
ності доходів видаткам.

Зауважимо, що фінансова стійкість вважа-
ється одним з основних компонентів економіч-
ної стійкості підприємства, але відображає лише 
одну зі сторін його стабільності. У рамках даного 
підходу самофінансування поточної діяльності 
підприємства виходить на перший план і забез-
печує його успішну діяльність. Однак стійкість 
підприємства не обмежується лише його фінан-
совою стійкістю.

2. Економічна стійкість підприємства як ста-
більність і надійність його фінансово-господар-
ської діяльності та рівноважний стан підприєм-

ства як соціально-економічної системи. На думку 
О.Г. Бодрова і В.І. Рощина [9], В.С. Мітюшина [10], 
економічну стійкість підприємства варто роз-
глядати як стан динамічного розвитку суб’єкта 
господарювання, коли його соціально-економічні 
параметри при будь-яких збуреннях зовнішнього 
і внутрішнього середовища зберігають стан еко-
номічної рівноваги.

Зазначимо, що даний підхід є більш корек-
тним, ніж перший, оскільки акцентується увага 
як на фінансовій, так і господарській діяльності 
підприємства. Однак його представники ототож-
нюють поняття «економічна стійкість» та «еко-
номічна рівновага», що є не зовсім правильним.

3. Економічна стійкість підприємства як його 
можливість зберігати поточний стан функці-
онування, адаптуватися до змін внутрішнього 
і зовнішнього середовища. Такий підхід просте-
жується в працях І.А. Литвиненко, Г.С. Мерзлі-
кіної, А.Б. Олійника, Е.А. Уткіна, С.В. Чупрова, 
Е.В. Шеврина. Науковці роблять висновок про 
те, що економічна стійкість підприємства визна-
чається як здатність підприємства відновлювати 

 
Рис. 1. Види стійкості підприємства
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первісний або приймати новий стійкий стан після 
припинення дії збурень зовнішнього і внутріш-
нього середовища [11].

Отже, у рамках даного підходу підкреслюють-
ся відмінності економічної стійкості підприємства 
від інших суміжних економічних категорій. Так, 
на відміну від сталого розвитку вона не є про-
цесом, а на відміну від економічної рівноваги – 
не є станом. Однак такому підходу притаманний 
один недолік: незрозуміло, чим забезпечується 
здатність підприємства до функціонування і роз-
витку за умови відходу на другий план його фі-
нансово-господарської діяльності.

4. Економічна стійкість підприємства як під-
тримка певного рівня значень якісних і кількіс-
них характеристик підприємства, при якому за-
безпечується його рентабельне функціонування 
і стабільний розвиток за рахунок ефективного 
використання ресурсів. Так, представники такого 
підходу А.О. Камаєв та О.В. Зеткіна [12] пропо-
нують розглядати економічну стійкість підпри-
ємства як забезпечення рентабельної виробничо-
комерційної діяльності

за рахунок підвищення ефективності вико-
ристання виробничих ресурсів і управління під-
приємством, забезпечення стабільного фінан-
сового стану за рахунок поліпшення структури 
активів, а також стабільного розвитку потужнос-
ті підприємства і соціального розвитку колекти-
ву при самофінансуванні в умовах динамічного 
зовнішнього середовища.

Зауважимо, що даний підхід виокремлює умо-
ви, за рахунок яких забезпечується економічна 
стійкість підприємства. Недоліком цього підходу 
є те, що на перше місце виходить рентабельне 
функціонування підприємства, ефективність його 
діяльності, у той час як здатність адаптуватися 
до змін внутрішнього і зовнішнього середовища 
залишається на другому плані.

Процес управління економічною стійкістю по-
лягає в забезпеченні ефективного перетворення 
ресурсів у готову продукцію. Система забезпе-
чення такого перетворення включає організацію 
технологічної, технічної, кадрової, фінансової 
складових. Неодмінно це відбувається під впли-
вом факторів, які безпосередньо впливають на 
стійкість підприємства.

Ефективність діяльності підприємства зале-
жить від прийомів і методів перетворення ре-
сурсів у результат, від структури організації 
виробничих процесів, від структури організації 
реалізації функцій управління підприємством, 
в сукупності це становить механізм управління 
підприємством.

Отже, стійкість підприємства спостерігаєть-
ся тільки із збереженням стабільності діяльності 
підприємства в умовах мінливого зовнішнього се-
редовища. Насамперед, економічну стійкість під-
приємства пов’язують не тільки зі збереженням 
незмінності показників ефективності діяльності 
підприємства, але і з їх зростанням.

Для забезпечення стійкості підприємства, 
функціонування його організаційно-економічного 
механізму повинно відповідати наступним прин-
ципам:

– реалістичності – індикатори економічного 
розвитку повинні реально відображати сутність 
об’єктивних і суб’єктивних процесів на підпри-
ємстві;

– узгодженості – всі його елементи повинні 
реалізувати основну мету підприємства і конкре-
тизуватися через систему функціональних цілей;

– адаптивності – керівництво підприємства по-
винне швидко реагувати на зміни, які відбуваються 
у внутрішньому і зовнішньому середовищі, шляхом 
розробки управлінських заходів по нейтралізації 
наслідків такого впливу або пристосування до змін;

– контрольованість – підприємство повинно 
вести постійний моніторинг за процесом реаліза-
ції стратегічних планів [13]. Враховуючи те, що 
будь-яке підприємство представляє собою від-
криту систему зі своїм життєвим циклом, харак-
тером вихідної інформації, інноваційних і техно-
логічних процесів, модель управління стійкістю 
повинна відображати не тільки загальні законо-
мірності, характерні для підприємства, але і вра-
ховувати суто галузеву специфіку.

Основним завданням механізму управління 
економічною стійкістю є не тільки забезпечен-
ня аналізу фінансового стану підприємства, його 
економічного потенціалу, але і оцінка ступеня 
його залежності від факторів впливу зовніш-
нього середовища, встановлення причини мож-
ливої втрати стійкості, а головне, забезпечення 
розробки і реалізації заходів щодо оперативного 
та адекватного реагування підприємства на фак-
тори, які дестабілізують його діяльність.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, механізм управління економічної стійкіс-
тю повинен базуватися на комплексному аналізі 
всіх напрямків діяльності та фінансово-економіч-
ному стані підприємства, враховувати особливос-
ті його діяльності при відповідному ресурсному 
забезпеченні, а також безперервно контролювати 
чинники впливу на економічну стійкість підпри-
ємства. Отже, у ринковій економіці стабільний 
розвиток підприємства багато в чому характе-
ризується її стійкістю. Сучасні умови економіки 
характеризуються нестабільністю, яка супрово-
джується зміною форм власності, руйнуванням 
вертикальних зв’язків і посиленням ролі гори-
зонтальних, суттєвим підвищенням невизначе-
ності щодо фінансового стану підприємства.

Стійкість дає змогу розвиватися в умовах мін-
ливого зовнішнього і внутрішнього середовища, 
здійснювати маневрування грошовими коштами, 
а також сприяє безперебійному процесу вироб-
ництва і реалізації продукції і послуг. Здатність 
зберігати стійкість в умовах впливу негативних 
чинників зовнішнього середовища є актуальним 
і найбільш важливим стратегічним завданням 
будь-якого суб’єкта господарювання.

У результаті виконаного дослідження визна-
чена сукупність факторів впливу на економічну 
стійкість підприємства, визначено місце еконо-
мічної стійкості в системі основних економічних 
характеристик підприємства, проаналізовано 
процес управління економічною стійкістю під-
приємства, розглянуті основні принципи забез-
печення стійкості підприємства.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Аннотация
В статье обоснована целесообразность поддержания устойчивого и эффективного развития предприятия. Проанализи-
ровано состояние убыточности предприятий Украины. Рассмотрена сущность экономической устойчивости предпри-
ятия. Обобщены существующие подходы к пониманию данного понятия. Определены принципы управления экономи-
ческой устойчивостью предприятия. Установлено, что для развития предприятия нужен экономический рост, который 
сохраняет или укрепляет устойчивость путем сбалансированности темпов изменения определенных показателей.
Ключевые слова: эффективное развитие, стабильность, управление, экономическая устойчивость, принципы, эконо-
мический рост.
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE – 
GUARANTEE OF SUCCESSFUL BUSINESS

Summary
The article substantiates the expediency of maintaining a steady and effective development of the enterprise. The state 
of unprofitableness of unprofitable enterprises in Ukraine is analyzed. The essence of economic stability is considered. 
Overview of the existing approaches to understanding of this concept are generalized. The principles of management 
of economic stability of the enterprise are outlined. It is established that development of the enterprise needs economic 
growth, which preserves or strengthen the stability by balancing the rates of change of certain indicators.
Key words: efficient development, stability, management, economic stability, principles, economic growth.
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