
 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

2 
 

 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

Mukachevo State University 

Mukachevo City Council 

Ferenc Rakoczy ІІ Transcarpathian Hungarian Institute  

Niredhaza University (Hungary) 

University of Presov (Slovak Republic) 

 

 

 

ІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

 

 

FINANCIAL REGULATION OF CHANGES IN THE ECONOMY OF 

UKRAINE 

 

 

COLLECTION OF ABSTRACTS  

 

 

 

20 March 2019 

 

 

 

 

Mukachevo  



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

3 
 

УДК 336.13.025.12(477)(043.2) 

Ф59 
Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Мукачівського 

державного університету (протокол № 11 від 25 квітня 2019 року) 
 

Голова організаційного комітету:  

Щербан Тетяна Дмитрівна – ректор, Мукачівський державний університет, Заслужений працівник освіти 

України, доктор психологічних наук, професор. 

Заступники  голови організаційного комітету:  

Гоблик Володимир Васильович – перший проректор, Мукачівський державний університет, Заслужений 

економіст України, доктор економічних наук, професор. 

Папп Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи, Мукачівський державний університет, 

доктор економічних наук, професор. 

Співголови оргкомітету: 

Фігула Еріка – ректор Ніредьгазького університету (Угорщина) (за згодою); 

Єва Бенкова – доктор філософії, віце-декан з міжнародних відносин факультету менеджменту Пряшівського 

університету (Словаччина) (за згодою); 

Орос Ілдика – ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці (за згодою). 

Члени організаційного комітету:  

Стегней М. І. – декан факультету економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний університет, 

доктор економічних наук, професор; 

Черничко Т. В. – завідувач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, доктор економічних наук, 

професор; 

Ігнатишин М. В. – доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат економічних 

наук; 

Нестерова С. В. – доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат економічних наук; 

Гладинець Н. Ю. – доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат економічних 

наук; 

Петричко М. М. – доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат економічних 

наук; 

Братюк В. П. – доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат економічних наук; 

Лінтур І. В. – доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат економічних наук; 

Михальчинець Г. Т. – старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет; 

Бошота Н. В. – старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат 

економічних наук; 

Росола У. В. – старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет. 

Секретар організаційного комітету:  

Кучінка Т. В. – провідний фахівець кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, кандидат 

економічних наук. 

 

Ф59 Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей 

учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 20 березня 

2019 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019.− 314 с. 

 

Основною метою проведення конференції є обговорення та пошук рішень актуальних 

проблем здійснення фінансового регулювання зрушень в економіці України, обмін 

дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень. Подані матеріали 

містять методологічні та методичні підходи, що можуть заслуговувати на увагу широкого 

кола фахівців. Організаційний комітет вважає за доцільне повідомити, що не всі положення і 

висновки окремих авторів є беззаперечними. Разом з тим вважаємо можливим їхню 

публікацію з метою обговорення. Редакція збірника не несе відповідальності за достовірність 

статистичної та іншої інформації, за якісний зміст і оформлення авторських рукописів 

(стилістичні, орфографічні помилки тощо) та залишає за собою право не розділяти поглядів 

деяких авторів на ті чи інші питання розглянуті на конференції. 

 

©Мукачівський державний університет, 2019 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

4 
 

UDC 336.13.025.12(477)(043.2) 

F59 

 

Recommended for distribution through Internet by Academic Council of Mukachevo State 

University (Minutes №11 of 25.04.2019) 

 

Head of organizational committee:  

Shcherban Tetyana Dmytrivna – Rector of Mukachevo State University, Doctor of Psychology, Professor. 

Deputy of the head of organizational committee:  

Hoblyk Volodymyr Vasyl'ovych – the first Vice-rector of Mukachevo State University, Doctor of Economic Sciences, 

Professor. 

Papp Vasyl Vasyl'ovych – vice-rector on scientific and pedagogical work, Mukachevo State University, Doctor of 

Economics, Professor. 

Co-head of organizational committee: 

Figula Erika – Rector, Niredhaza University (Hungary); 

Eva Benková – PhD, Vice-Dean for International Relations, University of Presov (Slovak Republic); 

Oros I. – Rector, Ferenc Rakoczy II Transcarpathian Hungarian Institute, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor. 

Members of the Organizing Committee:  

Stehney M. – Dean of the Faculty of Economics, Management and Engineering, Mukachevo State University, Doctor 

of Economics, professor; 

Chernychko T. – Head of the Department of Finance, Mukachevo State University, Doctor of Economics, professor; 

Ihnatyshyn M. – assoc. prof., Mukachevo State University, cand.of ec.sc.; 

Nesterova S. – assoc. prof., Mukachevo State University, cand.of ec.sc.; 

Hladynets N. – assoc. prof., Mukachevo State University, cand.of ec.sc.; 

Petrychko M. – assoc. prof., Mukachevo State University, cand.of ec.sc.; 

Bratyuk V. – assoc. prof., Mukachevo State University, cand.of ec.sc.; 

Lintur I. – assoc. prof., Mukachevo State University, cand.of ec.sc.; 

Myhalchynets G. – senior lecturer, Mukachevo State University; 

Boshota N. – senior lecturer, Mukachevo State University; 

Rosola U. – senior lecturer, Mukachevo State University. 

Secretary of organizational committee: 

Kuchinka T. – cand. of ec.sc., Mukachevo State University. 

 

F59 Financial regulation of changes in the economy of Ukraine: the collection of abstracts of 

ІІ International Scientific Internet Conference, Mukachevo, 20 March 2019. – Mukachevo, 

Mukachevo State University, 2019. – 314 p. 

 

The main purpose of the conference is to discuss and search for solutions of urgent problems 

via implementation of financial regulatory changes in Ukraine's economy, the exchange of research 

experience and publication of the results. Submitted materials contain methodological and 

methodical approaches that may attract the attention of a wide variety of experts. Organizing 

committee considers it appropriate to mention that not all the statements and conclusions of some 

authors are unconditional. However, they consider it possible to post them for discussion. The 

editorial board is not responsible for the accuracy of statistical and information data, content quality 

and manuscripts’ design (stylistic, spelling errors, etc.), and preserves the right not to share the 

views of some authors on certain issues discussed at the conference. 

 

 

© Mukachevo State University, 2019 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

5 
 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ 1 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Бобровик В. М., Качур А. В. Проблеми та перспективи розвитку лізингових послуг в Україні  8 

Болдова А. А., Панчук К. П. Організація безпеки банківського кредитування в Україні  11 

Борейко В. І. Кредитне стимулювання розвитку промислового виробництва  13 

Бошота Н. В. Проблеми податкової системи України та шляхи їх вирішення 16 

Братюк В. П. Стан ринку страхових послуг в Україні 19 

Братюк В. П., Біла М. М. Проблеми пенсійного страхування як важливої складової соціальної 

політики держави та шляхи їх вирішення 

23 

Братюк В. П., Блищак А. Б. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій в 

Україні 

24 

Братюк В. П., Гладинець М. Проблеми та перспективи розвитку страхування в України 28 

Братюк В. П., Глеба А. Практика обов’язкового та добровільного страхування в Україні 31 

Братюк В. П., Гудачок Д. І. Ринок особистого страхування в Україні 34 

Братюк В. П., Стинич О. М. Необхідність страхування в сучасних умовах 38 

Братюк В. П., Касумова С. Страховий захист в сучасних умовах 40 

Гладинець Н. Ю. Управління процентними ризиками банку та їх вплив на прибутковість банківської 

діяльності 

44 

Гладинець Н. Ю., Феєр А. Є. Особливості формування капіталу комерційного банку та його вплив на 

фінансову стійкість банків 

48 

Гладинець Н. Ю., Шкирта Е. І. Особливості управління ліквідністю комерційних банків та її вплив 

на фінансову стійкість банків 

52 

Доценко І. О., Маєвська К. О. Управління інвестиційними ризиками в системі проектного 

фінансування банку 

55 

Ігнатишин М. В., Ігнатишин М. І. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем 

підприємства 

58 

Ігнатишин М. В., Копча В. В. Особливості адміністрування пдв за строками його відшкодування 61 

Лакатош С. С. Інфраструктура ринку фінансових послуг 63 

Ларіонова К. Л. Сутність кредитного портфеля споживчого кредитування банку 65 

Лінтур І. В., Горзов Я. О. Банківське рейтингування як елемент механізму стабілізації національної 

економіки 

68 

Лінтур В. І., Кампов В. В. Розвиток методик оцінки конкурентоспроможності банків України 72 

Лінтур І. В., Кус В. І. Управління безпекою банківської діяльності в умовах нестабільної економіки 74 

Олійник А. В. Удосконалення системи управління кредитним ризиком банку 77 

Олійник А. В., Левчук Ю. Л. Вплив непрацюючих кредитів на власний капітал та прибутковість 

вітчизняних банків 

80 

Папіш О. Ринок фінансових послуг в Україні в умовах глобалізації 83 

Росола У. В., Боршош М. Кредитна діяльність комерційних банків України на сучасному етапі 

економічного розвитку 

87 

Федина В. В., Оксенчук В. О. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні 89 

Форкун І. В., Дячук Д. І. Розвиток медичного страхування в Україні 91 

Форкун І. В., Лепетун І. О. Функції місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних 

повноважень 

94 

Ярмолюк М. С. Роль банківських установ в реалізації державної політики економічного зростання 

України 

97 

 

СЕКЦІЯ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 

КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Бора Н. Ю. Необхідність формування та управління клієнтською базою підприємств медичної сфери 100 

Бора Н. Ю. Актуальність дослідження конкурентних переваг медичних установ на ринку медичних 

послуг 

102 

Бора Н. Ю., Фекете Т. А. Актуальність поняття «маркетингова цінова політика» в сучасних умовах 

розвитку бізнесу 

105 

Бора Н. Ю., Чекан Є. М. Інтернет маркетинг та Інтернет речей як сучасна концепція розвитку 

технологій майбутнього 

107 

Бошинда І. М. Фізичні особи підприємці та їх роль у розвитку малого бізнесу в Україні 109 

Захарін С. В., Інін ЛІ, Романовська Н. І. Ключові напрями співробітництва Китайської Народної 

Республіки та України у сфері туризму  

112 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

6 
 

Ігнатенко О. С. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі на 

засадах державно-приватного партнерства 

115 

Квілінський О. С., Трушкіна Н. В. Цифровий маркетинг: виклики і тенденції сучасності 118 

Кирилко Н. М. Формування кадрових інновацій у виставковій діяльності підприємств 121 

Лизанець А. Г. Управління якістю праці  124 

Михальчинець Г. Т. Міжнародні стандарти управління інформаційною безпекою: ISO/IEC 27001 

:20005, ISO/IEC 27002 :20007, ISO/IEC 1540/ 

127 

Мірзоєва Т. В., Дзюменко О. О. Сучасний стан організації структури управління підприємством 

АПК 

131 

Недбай О. О. Маркетингова діяльність підприємства в умовах кризової економіки  133 

Проскура В. Ф., Максютова О. В. Детінізація діяльності вітчизняної Іт-індустрії як джерело 

збільшення надходжень у бюджет  

136 

Пугачевська К. Й. Синергетичний підхід в управлінні економічними процесами 138 

Пугачевська К. С. Інструменти фінансової підтримки експорту  за умов глобалізації 140 

Росола У. В., Бундзяк Л. В. Маркетингові дослідження у просуванні інноваційного товару 142 

Росола У .В., Федорів О. І. Маркетингові стратегії в управлінні діяльністю підприємства 144 

Росола У. В., Ярема А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах маркетингу 146 

Севрук І. М. Маркетингові стратегії міжнародних торговельних мереж в умовах кризи 148 

Суханова А. В., Пономарьова О. В. Маркетингове забезпечення діяльності аграрних підприємств 151 

Хаустова К. М. Роль інновацій в забезпеченні адаптивності підприємства в сучасних умовах 154 

Черничко Т. В., Рибчак О. С. Аналіз територіально-регіонального розвитку роздрібної торговельної 

мережі України 

156 

 

СЕКЦІЯ 3 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Andrzej Nikołajczuk , Eduard Bukryeyev. Управленческий учет – эффективный инструмент принятия 

адаптивных решений в условиях нестабильной внешней среды предприятия  

160 

Головачко В. М., Перевузник Т. М. Організація і методика синтетичного обліку виплат 

працівникам за відпрацьований час 

163 

Головачко В. М., Перевузник Т. М. Форми і види виплат працівникам 166 

Ковальчук Н. О. Економічна сутність та значення оцінки фінансового стану підприємства  170 

Копотун А. М., Тартачник М. О. Особливості процесу децентралізації в Україні  173 

Ліба Н. С. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві  176 

Ліба Н. С., Івегеш Т. М. Підсистеми стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності  178 

Ліба Н. С., Кроо Р. А. Бюджетування як інструмент контролінгу  181 

Ліба Н. С., Ленюська В. В. Система управлінського обліку на підприємстві  184 

Ліба Н. С., Торіна В. І. Інформація як основа ведення управлінського обліку  186 

Максименко Д. В. Управлінський аналіз в господарській системі підприємства  189 

Максименко Д. В., Алексій К. Управлінський облік у сільськогосподарських підприємствах  191 

Максименко Д. В., Білич Н. Організація аналітичної роботи на підприємстві  193 

Максименко Д. В., Голод Є. Зміст управлінського обліку 196 

Максименко Д. В., Даниш Н. І. Зміст та завдання аналізу собівартості продукції 198 

Максименко Д. В., Сочка Л. І. Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції  201 

 

СЕКЦІЯ 4 

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Бобровник В. М., Назаров М. І. Ринок нафти та нафтопродуктів в Україні: сучасний стан та 

перспективи 

204 

Gordeeva Т. А. Distribution mechanism of funds for state’ support programs of the agrarian sector in 

Ukraine 

207 

Гросул В. А., Дядюк М. А, Тимченко О. Д. Финансирование молодежного предпринимательства в 

Украине  

210 

Ігнатишин М. В., Шершун І. В. Етапи управління грошовими потоками на підприємстві  213 

Краснова М. Є. Проблематика використання ф’ючерсів для хеджування та спекуляцій на 

фінансовому ринку в Україні 

215 

Кузьма Н. М. Державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні  218 

Мартиненко В. В. Теоретичні засади формування ефективної податкової політики держави 220 

Матвійчук Л. О. Організація податкового планування в системі управління підприємством 223 

Михальчинець Г. Т. ІРО як спосіб постприватизаційного розвитку підприємств 226 

Петричко М. М. Стратегічні орієнтири формування дохідної частини державного бюджету України 228 

Петричко М. М., Виноградов В. В. Оптимізація розподілу та структури видатків бюджету 231 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

7 
 

 

Петричко М. М., Папіш О. В. Видатки бюджету в сфері соціального захисту населення 234 

Петричко М. М. , Плакса А. М. Державний бюджет як основний фінансовий план країни 237 

Рибакова Т. О. Митно-тарифні методи в системі фінансового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

240 

Соколюк С. Ю. Державне регулювання інноваційного розвитку підприємств аграрно-промислового 

виробництва 

242 

Федина В. В. Використання досвіду ОЕСП для вдосконалення пенсійної політики України 245 

Хуторна М. Е. Особливості гармонізації законодавчих основ регламентації діяльності небанківських 

кредитних установ в Україні відповідно до європейської практики 

248 

Черничко С. Ф., Рибчак В. І. Діагностика фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі 

України 

251 

Чернова О. В., Райчева А. О. Місце найбільших американських ТНК на українському ринку товарів 

харчової промисловості 

254 

Широков М. А. Фінансове регулювання процесів використання та перерозподілу водних ресурсів 257 

Щока Н. І. Фінансово-економічний розвиток територіальних громад України 260 

Щурик М. В. Фінансове регулювання відносин власності на землю у вітчизняному аграрному секторі 263 

 

СЕКЦІЯ 5 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

 

Григорук П. М., Хрущ Н. А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності як рушійна сила 

економічного розвитку 

266 

Ковальчук І. Є., Фількіна Б. І. Інвестиційний потенціал Стрийщини: переваги і перспективи 269 

Коковіхіна О. О., Бойко Д. І. Управління золотовалютними резервами НБУ 272 

Кравець К. П. Ефекти експортно-промоціональної промисловості продовольства 274 

Кучінка Т. В. Регіональний людський розвиток Карпатського регіону 277 

Лендєл О. М. Сучасний стан економіки України в міжнародному рейтингу Doing Business 2019 та 

його вплив на інвестиційну привабливість  

278 

Лінтур І. В. Методологічний апарат оцінки регіональної інвестиційної привабливості 281 

Микитаниєць А. М. Вплив позитивних та негативних чинників на інвестиційний потенціал 

підприємства 

283 

Нестерова С. В. Функції та характеристики капіталізації суб’єктів господарювання 285 

Папп В. В., Гобрей М. В. Проблеми формування регіональної інвестиційної інфраструктури  287 

Паулик А. Я. Інвестиційний аспект формування конкурентоспроможності економіки регіону 290 

Попфалуші В. Я. Фінансово-кредитні відносини середніх та малих підприємств 292 

Рубіш М. А. Аналіз іноземного інвестування сфери гостинності  294 

Стегней М. І., Крамаренко І. С., Архангельська А.-М. І. Особливості інвестування транспортно-

логістичної сфери України 

297 

Товт Т. Й. Особливості формування інвестиційного клімату регіону 300 

Тройнікова О. М. Дослідження базових умов інвестиційної привабливості територій 302 

Феєр О. В. Інвестиційна активність в контексті модернізації підприємства 304 

Черничко С. С. Теоретико-методичні підходи до визначення змісту поняття «механізм фінансово-

кредитної підтримки суб’єктів господарювання» 

306 

Черничко Т. В., Лемак С. Й., Попадинець Н. В. Формування фінансових ресурсів суб’єктів малого 

бізнесу 

308 

Шовкун І. А. Розмір ринку як чинник інвестиційного клімату та промислового розвитку 313 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

8 
 

СЕКЦІЯ 1 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
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ННІ економіки, оподаткування та митної справи, 

А. В. КАЧУР, 
Університет ДФС України 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

З моменту проголошення в нашій державі ринкових відносин актуальним стає питання 

раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і капіталів в грошовій формі. 

Особливо гостро це відчувається в умовах економічної нестабільності в державі, світової 

глобальної економічної кризи та інших негативних чинників. 

В сучасних умовах економічного розвитку механізм лізингу відіграє важливу роль у 

стимулюванні залучення інвестицій для придбання нових та оновлення існуючих 

виробничих фондів у всіх країнах світу [1]. Лізинг є фінансовим механізмом, який дозволяє 

підприємству, що має потребу в обладнанні, придбати необхідну техніку на умовах 

поступової сплати коштів за рахунок грошових потоків, генерованих використанням цього 

обладнання. 

Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» [2], за договором фінансового 

лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) 

відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у 

користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену 

плату (лізингові платежі). Отже, лізинг – це особливий вид фінансової послуги, що 

відрізняється від кредиту. Клієнт, який вирішив використати цей сервіс, обирає необхідний 

йому товар (наприклад, комп'ютери, автомобіль або інші основні засоби), а також де його 

купити. Але купує не сам він, а посередник – лізингова компанія. Після цього вона передає 

придбане обладнання клієнту. Товар передається у тимчасове користування на обумовлений 

строк, за що клієнт регулярно платить. Після погашення певної суми майно переходить у 

власність замовника. Є й можливість повернути товар лізинговій компанії. 

Незважаючи на те, що ринок лізингових послуг в Україні перебуває на стадії 

становлення, все ж таки активізація лізингових операцій має місце на ринку і істотно впливає 

на розширення реального сектору економіки України. Про це свідчать показники переліку 

юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в 
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Нацкомфінпослуг. Інформація станом на 30.09.2016 свідчить про 240 юридичних осіб – 

лізингодавців та 406 фінансових компанії, що надають послуги фінансового лізингу і внесені 

до Державного реєстру фінансових установ (табл. 1) [16]. 

Станом на 30.09.2016 до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати 

фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 

240 юридичних осіб – лізингодавців та до Державного реєстру фінансових установ внесено 

інформацію про 406 фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу (Табл. 1) 

[3]. 

Таблиця 1 

Кількість юридичних осіб – лізингодавців та фінансових компанії, що надають послуги 

фінансового лізингу в Україні 

Тип установи 
Станом на 

30.09.2014 

Станом на 

30.09.2015 

Станом на 

30.09.2016 

Юридичні особи – лізингодавці 264 267 240 

Фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу 184 293 406 

 

Однак, незважаючи на кількість зареєстрованих юридичних компаній та фінансових 

установ майже 99% послуг фінансового лізингу надається юридичними особами – 

суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами. Про це свідчить статистика, 

табл. 2 [3]. 

Таблиця 2 

Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, укладених юридичними 

особами та фінансовими компаніями 

Рік 

Вартість договорів фінансового лізингу, 

укладених за період, (млн. грн.) 

Кількість договорів фінансового лізингу 

(од.), укладених за період 

юридичними 

особами 

фінансовими 

компаніями 

юридичними 

особами 

фінансовими 

компаніями 

2014 5328,5 122,5 6 501 17 

2015 6241,4 20,2 4 098 21 

2016 9755,0 67,3 9 122 38 

2017 12814,2 153,4 7 699 53 

 

З таблиці бачимо, що протягом чотирьох років фінансовими компаніями та 

юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із 

законодавством надавати фінансові послуги, вартість договорів і їхня кількість хоча і 

коливається в різні сторони, однак в цілому має динаміку до зростання, зокрема в 

юридичних осіб [3]. 

Динаміку вартості договорів, укладених в період з 4 кварталу 2015 року по 4 квартал 

2017 року, та договорів, чинних на кінець кожного звітного періоду, наведено на рис. 1 [4]. 

Так, за підсумками 2017 року спостерігається зменшення кількості договорів 

фінансового лізингу в 0,85 рази (на 1408 од.) порівняно з відповідним періодом 2016 року, 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

10 
 

але це все одно більше ніж у 2015 році. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу 

збільшилась на 24,3% (на 3145,3 млн. грн.). 

 

Рис. 1. Динаміка вартості лізингових договорів 

 

За 2017 рік кількість договорів фінансового лізингу зменшено на 15,4%, вартість 

договорів збільшено на 32,0% [4]. 

Отже, зростання кількості установ, які надають послуги фінансового лізингу, не 

забезпечує збільшення вартості договорів фінансового лізингу, причиною чого стала складна 

фінансово-економічна ситуація в країні. 

Для активного розвитку лізингу в Україні доцільно провести комплекс заходів, який 

передбачатиме: зниження вартості кредитних ресурсів до рівня, який би не перевищував 20% 

річних. Це вкрай необхідно для: забезпечення ефективності лізингових операцій; зниження 

вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу; послаблення фінансового 

навантаження на учасників лізингової угоди; надання податкових пільг щодо операцій з 

міжнародного лізингу для ввезення на територію України високотехнологічного 

устаткування; розроблення державної програми підтримки лізингу, яка б передбачала 

залучення банківського сектору до розвитку лізингових послуг; захист прав лізингодавців та 

власників майна на законодавчому рівні; запровадження ефективної системи моніторингу 

лізингового ринку тощо [5]. За таких умов лізинг в Україні зможе прискорити розвиток 

стратегічно важливих сфер національної економіки країни, сприяти широкому залученню 

вітчизняних та міжнародних інвестицій, ефективно виконувати лізингові функції та 

удосконалити загальну систему управління цією важливою галуззю. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Розглядаючи кредитну діяльність банків як певну сукупність їх взаємовідносин з 

клієнтами, необхідно зазначити, що результат кредитної діяльності є залежним від 

взаємоузгодженості інтересів всіх її учасників. Взаємообумовленість, взаємопов’язаність та 

взаємозалежність інтересів тут є основною умовою позитивного результату кредитної 

діяльності. 

Безпека банківського кредитування – це сукупність принципів, форм та методів, за 

допомогою яких реалізуються кредитні відносини між позичальниками та кредиторами, з 

метою забезпечення платності по кредиту чи безпека кредитної діяльності банків 

реалізується за двома основними напрямками: удосконалення внутрішньобанківських 

методів та технологій кредитування і організації взаємодії банків з іншими учасниками 

кредитного процесу [1]. 
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Ефективність кредитної діяльності банків на сьогодні є необхідним, якщо не 

вирішальним, фактором життєдіяльності банків, оскільки кредитний портфель становить 

більше половини всіх активів банку. У структурі балансу банку кредитний портфель 

розглядається як єдине ціле та складова частина активів, що має свій рівень дохідності та 

ризику. Тому для успішного кредитування банки мають сформувати та реалізувати 

ефективну систему управління кредитним портфелем. Сучасні умови підтверджують, що 

обмежені можливості залучення кредитних коштів також впливають на розвиток економіки 

держави [2].  

Оскільки кредитування посідає чільне місце у операціях банків, варто розглянути 

динаміку кредитних портфелів та їх структуру. На рисунку 1 наведено динаміку обсягів 

кредитних портфелів банків України за 2014-2018 років [3, 4]. 

Рис. 1. Кредитний портфель та активи банків України 2014- 2018 рр. 

Джерело: [3, 4] 
 

З наведених даних можна зробити висновок, що з 2014 рік по 2016 рік кредитний 

портфель банків України збільшувався, а з 2017 року та на початок 2018 року 

прослідковується його зменшення. Це пов’язано із зменшенням кількості банків в Україні. 

Проте, активи банків на початку 2018 року порівняно з 2017 роком зросли і це говорить про 

те, що на фінансовому ринку залишаються хороші банки, які примножують свої активи та 

працюють відповідно до законодавства, яке, нажаль, часто змінюється та диктує жорсткі 

умови функціонування [3, 4]. 

Забезпечення безпеки процесу формування кредитних ресурсів сприймається банками 

лише як необхідність, запроваджена державою, і здійснюється лише у формі фінансового 

моніторингу. Банки не відчувають загрози з боку даного процесу і готові використовувати, а 

то і використовують будь-які кошти без явних ознак протиправного їх походження. Сили 

безпеки даним процесам у більшості випадків не займаються. Більше того, у ситуаціях 

крайньої потреби в ресурсах, банки не завжди прогнозують ризики, які може нести їхня 

політика залучення коштів, особливо у взаємовідносинах з клієнтами. Тобто, цей напрям 

забезпечення безпеки кредитної діяльності банків залишається проблемним.  
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Отже, розглянувши дане питання, можна сказати, що у сфері безпеки кредитної 

діяльності головні завдання полягають у формуванні та контролі умов, за яких виникнення 

протиріч та конфліктів інтересів буде мінімальним або неможливим взагалі. Виходячи з 

таких міркувань, можна стверджувати, що безпека кредитної діяльності банків – це такий її 

стан, за якого відсутні причини для формування протиріч і конфлікту інтересів учасників 

такої діяльності. На жаль, в Україні, забезпечення безпеки кредитної діяльності законодавчо 

не регулюється, що, в свою чергу, призводить до збільшення числа неплатоспроможних та 

збанкрутілих банків. 
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КРЕДИТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Фінансові ресурси суб’єктів господарювання створюють передумови для їх успішного 

розвитку. Однак, в умовах економічного спаду та стагнації власних фінансових ресурсів 

підприємств, як правило, недостатньо для забезпечення розширеного промислового 

виробництва, що негативно відображається на функціонуванні національної економіки. 

Отже, в таких умовах, держава повинна використовувати доступні їй механізми для того щоб 

зробити кредитні ресурси доступними для товаровиробників. Ю. С. Залознова, яка 

розглянула сучасні проблеми розвитку та виклики, які стоять перед українською 

промисловістю, прийшла до висновку, що: «Для реалізації масштабних неоіндустріальних 

проектів технологічного спрямування насамперед потрібні дійові механізми формування 

http://www.uzakon.com/
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фінансових ресурсів довгострокового призначення та їх ефективного цільового використання 

для здійснення структурних реформ. Перше завдання вимагає забезпечення сприятливих 

макроекономічних умов (зниження інфляції, стабілізації курсу валюти, зменшення ставки 

комерційних кредитів), а також певної ринкової визначеності для стабільності 

корпоративних фінансових доходів як головного джерела інвестицій» [1, с. 58].  

На думку Т. П. Вахненко: «… погіршення фінансового стану підприємств-експортерів 

обертається для економіки загостренням ситуації на валютному ринку, скороченням дохідної 

частини бюджету та виникнення труднощів з обслуговуванням зовнішніх позик і внутрішніх 

банківських кредитів підприємствам реального сектору» [2, с. 7].   

Тому, ще майже століття тому, відомий англійський економіст Дж. М. Кейнс для 

стимулювання зацікавленості промисловців у нарощуванні промислового виробництва 

пропонував знизити відсотки на кредити, що дозволить збільшити розрив між очікуваною 

прибутковістю капіталовкладень і вартістю кредитів або, іншими словами, прибутки, які 

залишаться на підприємстві: «... припустимо, що на додаток до вже існуючих кредитів 

підприємець зможе одержати від банку нову позику і це дозволить йому зробити додаткові 

поточні інвестиції, для яких у нього не вистачало б грошей. В такому випадку неминуче 

зростуть і доходи, причому останні, як правило, збільшуються на суму, що є більшою, ніж 

розмір додаткових інвестицій» [3, с. 84].  

Виходячи із рекомендацій відомих світових та вітчизняних економістів Україні, для 

подолання рецесії та стагнації, необхідно було здійснити комплекс заходів для здешевлення 

кредитних ресурсів для виробників продукції. Однак, аналіз дій Національного банку 

України за останні роки засвідчує, що вони суперечать рекомендаціям відомих вчених. 

У 2008-2009 роках на терени України поширилася світова фінансово-економічна 

криза, в результаті якої у 2010 році 41,0% всіх та 41,3% промислових підприємств стали 

збитковими. Водночас, загальна рентабельність діяльності всіх підприємств знизилася у 2009 

році до 3,3%, промислових – до 1,8% (табл. 1). 

Таблиця 1 

Окремі показники діяльності підприємств в Україні та їх кредитування 

Показники 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність діяльності підприємств, %          

– всіх  3,3 4,0 5,9 5,0 3,9 – 3,9 1,0 7,4 8,9 

– у промисловості 1,8 3,5 4,7 3,4 3,0 2,3 0,9 4,2 6,6 

Частка збиткових підприємств, %:           

– всіх  39,9 41,0 34,9 35,5 34,1 33,7 26,3 26,6 27,3 

– у промисловості 40,3 41,3 37,4 37,6 36,7 36,8 27,1 27,2 28,4 

Кредити надані, млрд. грн. 723 733 802 815 911 1021 982 999 1017 

Облікова ставка на початок року, % 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5 6,5 14,0 22,0 14,0 
Складено за даними [4] 
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До того ж у 2009 році облікова ставка Національного банку України (НБУ) зросла до 

12,0% і кредитні ресурси стали практично недоступними для товаровиробників. Так, у 2010 

році обсяг наданих кредитів в Україні становив 733 млрд. грн., що було тільки на 1,4% 

більше, ні у попередньому році. 

До 2014 року НБУ поступово знизив облікову ставку до 6,5%, що дозволило збільшити 

обсяг наданих кредитів до 1021 млрд. грн., або 41,2% порівняно з 2009 роком. В свою чергу, 

збільшення наданої кредитної маси забезпечило зростання у 2011 році рентабельності 

діяльності всіх підприємств до 5,9%, а промислових – до 4,7%. Водночас частка збиткових 

серед всіх підприємств у 2011 році зменшилася до 34,9%, промислових – до 37,4%. Але, слід 

наголосити, що навіть, коли кредитні ресурси були відносно доступними для  виробників 

продукції, частка збиткових підприємств перевищувала третину від їх загальної кількості.  

Це не дозволило створити стабільну базу для їх функціонування у майбутньому. Тому, 

вже у 2014 році, під час наступної кризи рентабельність діяльності всіх підприємств 

знизилася до – 3,9%, а в промисловості у 2015 році – до 1%. Водночас у 2014 році частка 

збиткових підприємств всіх та у промисловості становила, відповідно, 33,7 та 36,8%.  

З 2016 року загальні показники, які характеризують діяльність виробників продукції 

(рентабельність), почали зростати, однак в цьому ж році НБУ збільшив облікову ставку до 

22% і це загальмувало розвиток національної економіки у майбутньому. Так, вже у 2017 році 

частка збиткових підприємств при зростанні рентабельності також почала зростати.  

Отже, з проведеного аналізу можна зробити висновок, що діяльності виробників 

продукції безпосередньо залежить від доступності для них кредитних ресурсів. Тому, дії 

НБУ, який з метою зниження рівня інфляції вдався до збільшення облікової ставки і тим 

самим зробив кредитні ресурси недоступними для підприємств, слід вважати помилковими.  

Недоступність кредитних ресурсів особливо негативно впливає на діяльність і розвиток 

високотехнологічних, з тривалим виробничим циклом промислових підприємств, яким 

необхідно закуповувати дороговартісні матеріали та комплектуючі. До того ж зменшення, 

через недостатність фінансових ресурсів, виробництва продукції на одному підприємстві, 

спричиняє такі ж наслідки у їх партнерів у своїй та суміжних галузях. Тобто, дефіцит 

оборотних коштів у товаровиробників промислової продукції викликає кумулятивний ефект 

в економіці та спричиняється до швидкого зростання безробіття. І чим вищий технологічний 

рівень продукції підприємства та чим триваліший цикл виробництва ним продукції, ти 

більшу загрозу для нього несе дефіцит кредитних ресурсів. 

Таким чином, з метою забезпечення динамічного розвитку країни і сприяння діяльності 

промислового комплексу, як основи національної економіки, Україні необхідно передбачити 

заходи з кредитного стимулювання розвитку промислового виробництва. Такі заходи 
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повинні передбачати зниження в кризовий період облікової ставки Національного банку 

України до нульового рівня, що ефективно використовують промислово розвинуті країни 

світу. 

Як додатковий механізм держаної підтримки промислових товаровиробників, Україна 

повинна використовувати погашення за рахунок коштів державного бюджету відсотків за 

кредитами, отриманими підприємствами, які виробляють високотехнологічну продукцію. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ІХ ВИРІШЕННЯ 

 

Податкова система повинна позитивно впливати на зміцнення ринкової економіки, 

сприяти розвитку підприємництва і в той же час перешкоджати падінню життєвого рівня 

населення. Податкова система України на сучасному етапі не відповідає інтересам платників 

податків – обмеженість прав підприємців, заплутаність і неоднозначність податкового 

законодавства, часте внесення змін і доповнень в неї. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що реформа податкової системи дуже важливий напрямок на шляху становлення 

економічно сильної держави. 

Слід зазначити, що в умовах реформування податкової системи України, в науковій 

літературі недостатньо уваги приділяється висвітленню проблем ефективності податкової 

системи і її оцінки в структурі міжнародних індексів і рейтингів. Найбільш відомим і 

вагомим міжнародним рейтингом є рейтинг Світового банку Doing Business. (До 2010 року 

існував ще рейтинг журналу Forbes – Tax Misery & Reform Index, за даними якого протягом 

декількох років існування цього рейтингу Україна входила до двадцятки з найбільшою 
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податкової навантаженням). Одним з критеріїв побудови цього рейтингу є детальний аналіз 

податкової системи 185 країн – рейтинг Paying Taxes. 

У рейтингу економічної свободи Україна в 2019 році піднялася з 150 на 147 місце. 

Країна перемістилася з групи репресивних економік в групу щодо невільних. Також в 2019 

році Україна піднялася в рейтингу Doing Business з 76 на 71 місце [1]. На тлі цієї позитивної 

динаміки абсолютно не помітно головного передбачуваного результату реформ: значного 

економічного зростання. 

Реформа була покликана зробити податкову систему зрозумілою і прийнятною для 

рядового платника податків. Податків стало менше, але складність їх адміністрування, на 

наш погляд, зберігається, то ця реформа істотно не вплинула на спрощення ведення бізнесу в 

Україні. трансформація одних податків в інші свідчить про те, що вони «заховані», а не 

скасовані або раціоналізовані. Одним з найбільших недоліків податкової політики за 

частиною конструювання структури податкової системи є механістичний підхід: «податків 

більше - податків менше». Не в кількості справа. Відомо багато європейських країн, в яких 

частка податків по відношенню до валового внутрішнього продукту перевищує 40%, але 

суспільство в цих країнах не піднімає «податкових бунтів». 

На сьогоднішній день у держави немає чіткої концепції політики оподаткування. Те, що 

представлено на урядовому порталі, скоріше є роз'ясненням  змін, ніж поясненням суті 

податкової політики на сучасному етапі. Однією з тенденцій останнього часу в розвитку 

оподаткування в розвинених країнах є його соціалізація. Це означає, що податкове 

регулювання виконує таку функцію, як вирівнювання добробуту населення з метою 

зменшення майнової і соціальної нерівності і запобігання соціальних конфліктів.  

Однак виходячи з того, що основним джерелом доходу бюджету України залишаються 

саме податкові надходження, слід звернути увагу на ті інструменти, завдяки яким розвинені 

країни з високим податковим навантаженням продовжують залишатися серед найбільш 

конкурентоспроможних країн світу. Довіра до органів влади – один з чинників побудови 

ефективної економіки. Кожен громадянин країни впевнений в тому, що при виникненні 

будь-якої ситуації держава підтримає його. Наприклад, у Франції високі податкові 

навантаження виправдовуються наступними факторами: 

 високий рівень соціального захисту (безкоштовну освіту, медичне обслуговування, 

 високий рівень екологізації податкової системи. Фіскальні засоби повинні 

використовуватися як економічні інструменти для стимулювання дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища; 

 стабільність і незмінність протягом кількох років загальних правил справляння 

податків; 
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 один з найнижчих рівень бідності в світі. 

На сучасному етапі економічних перетворень податкова система в Україні повинна 

бути більш ліберальною і спрямованою на створення умов для згладжування нерівностей в 

рівнях доходів населення. Для досягнення поставлених завдань потрібно усунути основні 

проблеми, що нівелюють позитивні результати функціонування податкової системи. Серед 

ключових проблем доцільно відзначити: 

 нестабільність податкового законодавства і його неузгодженість; 

 нераціональна система податкових пільг; 

 фіскальна спрямованість податкової системи; 

 нерівномірний розподіл податкового навантаження; 

 складність системи податкового адміністрування; 

 низький рівень податкової культури. 

Для усунення виявлених проблем доцільно провести скорочення масштабів ухилення 

від сплати податків з одночасним підвищенням податкової культури. Необхідно легалізувати 

тіньовий сектор економіки, усунути можливості для мінімізації податкових платежів, 

переглянути пільги, посилити відповідальність за ухилення від сплати податків. Це дасть 

можливість збільшити надходження до бюджету. Система штрафів і санкцій, а також 

громадську думку в країні повинні бути сформовані таким чином, щоб несплата або 

несвоєчасна сплата податків були менш вигідні платнику, ніж своєчасне і чесне виконання 

зобов'язань перед бюджетом. 

Крім того, слід встановити рівноправні відносини між податковими органами і 

платниками податків (зробивши акцент на консультативній, а не каральній функції 

фіскальної служби), скоротити витрати на адміністрування податків. 

Забезпечення рівномірного розподілу податкового навантаження можливо за 

допомогою більш детальної диференціації ставок податку на доходи фізичних осіб 

відповідно до одержуваними доходами, диференціації ставок податку на прибуток в 

залежності від виду діяльності підприємства, регресивного оподаткування галузей, які 

сприяють розвитку науково-технічних розробок. Доцільно ввести диференційоване 

оподаткування ПДВ на окремі групи товарів (наприклад, знижені ставки для товарів першої 

необхідності), що рівнозначно надання податкових пільг певним галузям. 

У процесі підвищення ефективності механізмів податкової системи першочерговим є 

спрощення та автоматизація податкового адміністрування. Вона надасть дієвості 

податковому регулюванню, підвищить цілеспрямованість податкового контролю та 

зменшить навантаження на податковий менеджмент. Синергетичний ефект паралельного 

вдосконалення роботи всіх податкових механізмів сприятиме відновленню соціально-
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економічного розвитку для зміцнення національної безпеки держави у стратегічний 

перспективі. 

Проблема реформування податкової системи України з метою гармонізації інтересів 

держави і платників податку залишається однією з найбільш актуальних економічних 

проблем. Таким чином, можна зробити висновок, що Україні слід використовувати шлях 

країн, реформування в яких направлено на зменшення податкового навантаження. 
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СТАН РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Страховий ринок є важливим атрибутом країн з високим рівнем економічного розвитку 

і виступає важливим інструментом акумулювання фінансових ресурсів громадян та 

підприємств, перерозподіляючи їх через фінансові механізми у реальний сектор економіки 

[1].  

Саме завдяки розвиненому ринку страхових послуг в країнах, де існує культура 

страхування і основні ризики, що можуть виникнути, є застрахованими, постраждалі 

суб’єкти як юридичні, так і фізичні особи, забезпечені фінансовою підтримкою, що 

автоматично послаблює негативні наслідки, а за певних умов і зменшує тягар державного 

соціального захисту, як, наприклад, у випадку стихійних лих. Водночас за умови 

невідповідності страхового ринку реаліям економіки, він не виконує повною мірою своїх 

функцій – ні фінансових, ні захисних. Тому постає питання, де знаходиться та межа 

«ідеального» страхового ринку і яким чином її можна досягти, зокрема таким країнам, як 

Україна [2]. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 
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фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2017 становила 

294, у тому числі СК «life» – 33 компанії, СК «non-life» – 271 компанія, (станом на 31.12.2016 

– 310 компаній, у тому числі СК «life» – 39 компаній, СК «non-life» – 271 компанія). 

Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2017 рік порівняно з 2016 

роком, кількість компаній зменшилася на 16 СК, порівняно з 2015 роком зменшилася на 67 

СК. 

За 2017 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП залишились на 

рівні 2016 року та становила 1,5%; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 

2017 рік становила 1,0%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2016 

року. 

У порівнянні з 2016 роком на 8 261,5 млн. грн. (23,5%) збільшився обсяг надходжень 

валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 030,6 млн. грн. 

(7,7%). 

Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всім видам страхування, а 

саме: страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових платежів на 1997,7 

млн. грн. (55,5%)); автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») (збільшення 

валових страхових платежів на 1335,5 млн. грн. (14,4%)); страхування від вогневих ризиків 

та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 1046,2 млн. грн. 

(41,0%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 956,5 млн. грн. 

(23,1%)); страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення валових 

страхових платежів на 831,1 млн. грн. (39,7%)); медичне страхування (збільшення валових 

страхових платежів на 525,8 млн. грн. (22,3%)); страхування від нещасних випадків 

(збільшення валових страхових платежів на 471,4 млн. грн. (56,3%)); страхування вантажів та 

багажу (збільшення валових страхових платежів на 312,1 млн. грн. (7,1%)); авіаційне 

страхування (збільшення валових страхових платежів на 263,2 млн. грн. (52,5%)); 

страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 164,0 млн. грн. 

(22,6%)). 

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях  за 2017 рік 

становила 65,6%, що на 9,6 в.п. менше в порівнянні з 2016 роком. 

Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених договорів 

страхування на 6011,7 тис. одиниць (або на 3,3%), при цьому на 24864,1 тис. одиниць (або на 

69,1%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі збільшилась 

кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків на 17654,6 тис. одиниць 

(або на 112,6%), кількість укладених договорів на страхування здоров’я на випадок хвороби 

зросла на 3798,7 тис. одиниць (або в 2 рази), кількість укладених договір страхування 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

21 
 

фінансових ризиків зросла на 2430,4 тис. одиниць (або на 52,9%). Кількість укладених 

договорів з обов’язкового страхування зменшилась на 18929,9 тис. одиниць (або на 13,3%), в 

тому числі зменшилась кількість договорів страхування від нещасних випадків на транспорті 

на 3373,7 тис. одиниць (2,9%). 

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з медичного 

страхування – 58,0% та 62,5%, за видами добровільного особистого страхування – 38,7% та 

43,2%, за видами недержавного обов’язкового страхування – 37,9% та 38,1% відповідно. 

Страхові резерви станом на 31.12.2017 зросли на 1 927,7 млн. грн. (9,2%) у порівнянні 

з аналогічною датою 2016 року, при цьому технічні резерви зросли на 1366,3 млн. грн. 

(10,4%), а резерви зі страхування життя зросли на 561,4 млн. грн. (7,2%). 

У порівнянні з аналогічною датою 2017 року збільшились такі показники, як загальні 

активи страховиків на 1 305,4 млн. грн. (2,3%); активи, визначені ст. 31 Закону України «Про 

страхування» для представлення коштів страхових резервів – 1012,7 млн. грн. (2,9%) та обсяг 

сплачених статутних капіталів – 169,7 млн. грн. (1,3%). 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній у 2015-2017 рр. [3, 4] 

Кількість страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Зміни у 2017 році 
Станом на 

31.12.2017 
внесено 

інформацію 

виключено 

інформацію 

Загальна кількість 361 310 4 20 294 

в т.ч. СК «non-Life» 312 271 4 14 261 

в т.ч. CК «Life» 49 39 0 6 33 

 

Щодо страхових премій, то валові страхові премії, отримані страховиками при 

страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2017 

рік, становили 43431,8 млн. грн., з яких: 15555,6 млн. грн. (35,8%), що надійшли від фізичних 

осіб; 27876,2 млн. грн. (64,2%), що надійшли від юридичних осіб. 

За 2016 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, 

становила 35 170,3 млн. грн., з яких: 13220,0 млн. грн. (37,6%), що надійшли від фізичних 

осіб; 21950,3 млн. грн. (62,4%), що надійшли від юридичних осіб. 

За 12 місяців 2017 року сума отриманих страховиками валових премій з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя становила 40518,1 млн. грн. (або 93,3% від 

загальної суми  страхових премій), а зі страхування життя – 2913,7 млн. грн. (або 6,7% від 

загальної суми страхових премій). 

Чисті страхові премії за 2017 рік становили 28494,4 млн. грн., що становить 65,6% від 

валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2016 рік становили 26463,8 млн. грн., або 

75,2% від валових страхових премій. 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

22 
 

Обсяги валових страхових премій за 2017 рік збільшились порівняно з 2016 роком на 

23,5%, порівняно з 2015 роком зросли на 46,1%. 

Чисті страхові премії збільшилися на 7,7% порівняно з 2016 роком, та на 27,5% 

порівняно з 2015 роком. 

Таблиця 2 

Концентрація страхового ринку за 2017 рік, [4] 

Перші (Тор) 

страхування «Life» страхування «non-Life» 

Надходження премій 

(млн. грн.) 

Частка на 

ринку, 

% 

Надходження премій 

(млн. грн.) 

Частка на 

ринку, 

% 

Кількість СК, які 

більше 50% страхових 

премій отримали від 

перестрахувальників 

Тор 3 1 586,6 54,5 8 641,5 21,3 2 

Тор 10 2 794,7 95,9 17 751,9 43,8 4 

Тор 20 2 911,0 99,9 25 501,6 62,9 9 

Тор 50 2 913,7 100,0 35 651,4 88,0 13 

Тор 100 х x 39 547,9 97,6 16 

Тор 150 х x 40 318,0 99,5 17 

Всього по 

ринку 
2 913,7 100,0 40 518,1 100,0 28 

 

Можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на 

страховому ринку основну частку валових страхових премій – 99,5% – акумулюють 150 СК 

«non-Life» (57,5% всіх СК «non-Life») та 99,9% – 20 СК «Life» (60,6% всіх СК «Life»). 

Отже, забезпечення процесу купівлі-продажу страхових послуг потребує формування 

ринку страхових послуг, який розглядається як середовище в якому відбувається 

формування попиту та пропозиції на страховий захист, як форми взаємозв'язку суб'єктами 

страхових правовідносин. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Пенсійне страхування є однією з основних гарантій соціального захисту пенсіонерів, 

основною метою якого є забезпечення гідних умов життя та добробуту громадян у старості. 

Система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування охоплює працездатних 

громадян, які сплачують страхові внески, та непрацездатних громадян похилого віку, 

інвалідів, інших осіб, виплати яким проводяться у формі пенсії [1]. 

На реалізацію пенсійного страхування здійснюється відрахування вагомої частки з 

єдиного соціально внеску до Пенсійного фонду, яка складає 82,5%. Важливим завданням 

держави на даному етапі є побудувати таку систему пенсійного страхування, яка б могла 

швидко і якісно підняти рівень життя пенсіонерів і в той же час не гальмувати розвиток 

економіки. 

Дослідженням пенсійного страхування як елемента державної соціальної політики 

займались такі науковці: В. Безугла, С. Березіна, Н. Внукова, Г. Григораш, А. Дутчак, О. 

Кириленко, Г. Козоріз, Ю. Конопліна, С. Кропельницька, О. Петрушка, В. Плиса, І. 

Серватинська, С. Юрій та інші. 

Станом на 2018 р. спостерігається тенденція зменшення загальної кількості 

пенсіонерів (на 13,5% у порівнянні з 2014 р.), що пояснюється сталим зменшенням 

чисельності населення України та у зв’язку з підвищенням пенсійного віку [2]. Характерне 

зростання мінімальної пенсії за віком (на 16% у порівнянні з 2017 р.) та середнього розміру 

пенсій по Україні (на 36% у порівнянні з 2017 р.), що свідчить про поступове збільшення 

пенсійних виплат; зростання середнього розміру пенсії у даному періоді пов’язане з 

впровадженням пенсійної реформи у 2017 р. [2]. У зв’язку з осучасненням пенсій у 2018 р. 

простежується збільшення розмірів пенсійних виплат: найбільша частка пенсіонерів 

отримують пенсії в межах від 1501 до 2000 грн. (34%) та у межах від 2001 до 3000 грн. 

(23%) [2]. 

Попри те, що середній рівень пенсій без врахування рівня інфляції протягом 2013-

2017 рр. зростає, тенденція до зростання середнього розміру реальної пенсії з’являється 

лише з 2016 р. У 2015 р. рівень інфляції зумовив зменшення середнього розміру реальної 

пенсії аж на 30%. Тож, кризові явища в економіці вкрай негативно впливають на динаміку 
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реального розміру пенсій. Станом на 2018 р. середній розмір реальної пенсії зріс у 

порівнянні з 2014 р. на 44% [3]. 

У міжнародній практиці аналізу пенсійного забезпечення використовують коефіцієнт 

відношення середньої пенсії до середньої заробітної плати. В Україні цей показник у 2018 р. 

є дуже низьким та становить 40%, що свідчить про несприятливі тенденції, адже відповідно 

до норм він має становити не менше, ніж 55% [1]. 

Зауважимо також, що у 2015 р., у зв’язку з кризовою ситуацією в Україні, відбулося 

стрімке зниження середнього розміру пенсій по відношенню до курсу долара (на 64% у 

порівнянні зі станом на 2013 р.). Починаючи з 2016 р. спостерігається тенденція до 

невеликого поступового його підвищення [4]. 

Таким чином, серед основних проблем у системі пенсійного страхування України є: 

дефіцит Пенсійного фонду України, нестабільність у сфері пенсійного страхування, 

пенсійне навантаження на роботодавців, низький рівень життя пенсіонерів. 

Список літературних джерел  

1. Кириленко О. Соціальне страхування: підручник / О. Кириленко, В. Толуб’як. – 

Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с. 

2. Звіт Пенсійного фонду України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/04/block_03-149_budget-2017.pdf. 

3. Горна М. Статистичний аналіз діяльності Пенсійного фонду України / М. Горна // 

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. – 2015. – Випуск 16. – С. 157-166. 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://minfin.com.ua/ua/ 

 

 

УДК 336. 233 

В. П. БРАТЮК, 

А. БЛИЩАК 
Мукачівський державний університет 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний страховий ринок виступає в ролі каталізатора соціально-економічного 

розвитку держави, оскільки за економічним змістом страхування має двосторонній характер і 

виконує не тільки захисну функцію, але є і значним джерелом інвестицій. 

Специфічною рисою страхування є те, що страховик отримує кошти за страхову 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

25 
 

послугу, яка може бути реалізованою або ні, в процесі дії договору страхування. У зв’язку з 

цим кошти страхового фонду можуть бути інвестовані страховиком з подальшою 

можливістю їх відчуження в разі настання страхового випадку. 

Як показує світова практика страховики, як фінансові посередники, грають роль 

фінансово-кредитного інституту та є потужними інструментом залучення фінансових 

ресурсів і, відповідно, можуть виступати постачальниками капіталу в економіку. Страхові 

компанії в багатьох країнах – це найважливіші інституційні інвестори. Вони в свою чергу 

ефективно здійснюють розміщення коштів і управління активами в обсязі 22,6 трлн дол. 

США. На країни Європейського союзу припадає приблизно 10,4 трлн дол., країни  англо-

саксонської системи – 6,4 трлн дол., країни азіатсько-Тихоокеанському регіону – 5,2 трлн 

дол., Океанії, Латинській Америці та Африці до 3% світових страхових активів [1, с. 121]. 

З огляду на це, безперечної актуальності набуває проблема удосконалення державного 

регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні, оскільки неефективна 

інвестиційна діяльність може спровокувати невиконання вітчизняними страховиками своїх 

зобов'язань та привести до важких економічних та соціальних наслідків. 

Дослідженню проблем інвестиційної діяльності страхових компаній та її державному 

регулюванню присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків, 

серед яких М. М. Александрова, В. Д. Базилевич, Е. Н. Бочкарьова, Н. М. Внукова, О. О. 

Гаманкова, Н. Б. Грищенко, В. В. Масленіков, О. П. Овсак, С. С. Осадець, В. А. Сухова, Ю. 

Н. Троніна, О. Ф. Фурман та інші. 

Аналіз страхового ринку ЄС показує, що в структурі інвестицій переважають 

вкладення в боргові цінні папери та інші папери з фіксованим доходом (52,4%), Другим за 

величиною від загального портфеля є вкладення в іпотечні кредити (13,6%), третіми – в 

інвестиційні фонди (13%). Інвестиційний портфель європейських страховиків у структурі 

ВВП становить близько 63%. При цьому найбільший показник зафіксовано в Ліхтенштейні 

(366,7%), Люксембурзі (258,2%), Великобританії (111,5%), Данії (109,2%) та Франції 

(100,4%) [2]. 

Отже, інвестиційна діяльність страховика виступає одним із засобів стабілізатора 

процесу суспільного виробництва і підвищення ефективності економіки. 

На нашу думку, інвестиційна діяльність страхової компанії – це цілеспрямоване 

розміщення страхових резервів, резервів попереджувальних заходів, власного капіталу 

страхових організацій на певний строк у формах, в об'єкти та інструменти, що здатні 

приносити дохід з метою отримання прибутку та (або) досягнення іншого корисного ефекту 

для виконання страхових зобов’язань перед клієнтами, а також інших зобов'язань перед 

кредиторами та власниками страховика. 
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Інвестиційна активність страхових компаній стабілізує фондовий ринок, а обсяги 

акумуляції капіталу через страхову систему можна порівняти з масштабами банківського 

сектора і різних інститутів колективних інвестицій. 

На інвестиційну діяльність страхових компаній впливають наступні фактори: обсяг і 

структура страхового ринку, його капіталізація і концентрація; ефективність державного 

регулювання; розвиненість фондового ринку і наявність надійних фондових інструментів, а 

також ступінь їх впливу на інвестиційний потенціал страхового сектора економіки. 

Здійснюючи інвестиційну діяльність, отримуючи прибуток з неї, страховики в той же 

час виявляються в значній залежності від стану справ на фінансовому ринку і в цілому в 

економіці країни. Це змушує проводити досить жорстке державне регулювання інвестиційної 

діяльності страхових компаній. 

Вважається, що економічною основою фінансової стійкості страхової компанії є 

грамотна інвестиційна політика на основі збалансованого інвестиційного портфеля на 

принципах зворотності, ліквідності, прибутковості і диверсифікації. Тому стратегія і тактика 

інвестування страхової компанії повинна бути орієнтована  на ліквідність і рентабельність, 

залежачи від структури страхового портфеля і кон’юнктури фінансового ринку. 

У свою чергу інвестиційний потенціал страхових компаній – це здатність страховиків 

реалізувати можливості, що містяться в інвестиційних ресурсах, при дотриманні принципів 

диверсифікації, ліквідності, прибутковості, зворотності [3]. 

Стосовно страхового ринку під інвестиційним потенціалом розуміється сукупність 

внутрішніх факторів, що визначають можливості ефективної інвестиційної діяльності 

окремої страхової компанії або страхового ринку в цілому і зовнішніх факторів середовища, 

характерних для даної території (регіону), які можуть мати як позитивний, так і негативний 

вплив на інвестиційні можливості страховиків. 

Найбільшим інвестиційним потенціалом володіють компанії, що займаються 

страхуванням життя і, саме, акумульовані ними довгострокові ресурси забезпечують основну 

частину інвестицій в економіку. Необхідно системне вдосконалення законодавства в галузі 

страхування життя, в основу якого має бути покладено збалансоване дотримання інтересів 

страхувальників, страховиків і держави, здатне відновити довіру всіх потенційних 

страхувальників [4, с. 330]. 

Причинами, що визначають низький розвиток інвестиційної діяльності страхових 

компаній в Україні, є: 

 недостатньо розвинутий фондовий ринок та обмеженість ефективних і надійних 

фондових інструментів; 

 жорстке державне регулювання процесу розміщення коштів страхових резервів; 
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 недостатність державного регулювання інвестиційних процесів; 

 недостатній обсяг інвестиційних ресурсів в окремо взятого страховика, що 

обмежує його інвестиційні можливості; 

 відсутність відкритої інформації про потенційні об'єкти інвестування; 

 обмеження інвестиційної діяльності, що пов'язано з вимогами засновників, 

угодами з партнерами, наприклад, банками; 

 наявність високих інвестиційних ризиків і низький рівень корпоративного 

управління; 

 відсутність наукових досліджень з проблем підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності страхових компаній. 

Втрата активів або значне зменшення їх вартості може приводити до того, що розмір 

страхових зобов'язань страховика не відповідає величині активів, що забезпечують їх 

виконання. Це в свою чергу підвищує ризики невиконання страховиками своїх зобов’язань 

перед страхувальниками відповідно до підписаних договорів страхування. У зв’язку з цим 

виникає необхідність підвищити вимоги до якості активів і вдосконалити вимоги до їх 

диверсифікації. 

Отже, напрямами удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності 

страхових компаній можуть бути: 

1) врегулювання інвестиційної діяльності у Законі України «Про страхування», що 

передбачає: включення до складу страхових операцій розміщення та управління коштами 

технічних резервів; включення до складу операцій, безпосередньо пов’язаних зі 

страхуванням, здачу в оренду майна, включеного до складу активів, призначених для 

покриття технічних резервів, набуття та відчуження прав, отримання та продаж об’єктів, 

набутих страховиком (перестраховиком) у зв’язку з виконанням договору страхування 

(перестрахування), а також управління активами, що приймаються до розрахунку наявного 

регулятивного капіталу; включення до складу діяльності іншої, ніж страхова, управління 

активами, іншими, ніж активи, якими представлені технічні резерви та які приймаються до 

розрахунку наявного регулятивного капіталу. 

2) встановлення обов’язку відповідального актуарія подання рекомендацій щодо 

інвестиційної політики страховика; 

3) активізація розвитку ринку страхування життя. 

Отже, з позиції держави інвестиції страхових компаній є потужним фактором розвитку 

національної економіки і соціальної сфери. Страхові компанії забезпечують бюджет країни 

податковими платежами, а економіку – фінансовими ресурсами. Тому при регулюванні 

страхової діяльності важливо враховувати баланс між цими двома складовими економічного 
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зростання. З огляду на все більшої інтеграції України в світову економіку виникає ризик 

витоку інвестиційних ресурсів за кордон. З метою запобігання цьому явищу в Україні 

необхідно запровадити протекціоністські заходи пред'являються до складу та структури 

активів, що приймаються для розміщення коштів страховика.  

З позиції держави напрямки удосконалення державного регулювання інвестиційної 

діяльності страхових компаній повинні бути спрямовані на забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних страховиків, перерозподіл інвестиційних потоків, а 

також стимулювання інвестиційних вкладень в розвиток національної економіки та 

інтеграцію в світову. З позиції страхових компаній це максимізація прибутковості і 

ліквідності інвестицій при мінімізації ризику з метою безперервного забезпечення і 

підтримки платоспроможності, недопущення знецінення інвестованого капіталу інфляцією, 

зростання конкурентоспроможності на страховому ринку і підвищення ефективності 

діяльності.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Місце страхового ринку у фінансовій системі обумовлено як роллю різних фінансових 

інститутів у фінансуванні страхового захисту, так і їх значенням як об'єктів розміщення 

інвестиційних ресурсів страхових організацій і обслуговування страхової, інвестиційної та 

інших видів діяльності [1]. 
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Специфіка страхування визначає безпосередній зв'язок страхового ринку з фінансами 

підприємств, фінансами населення, банківською системою, державним бюджетом та іншими 

фінансовими інститутами, в рамках яких реалізуються страхові відносини. У таких 

відносинах відповідні фінансові інститути виступають як страхувальники і споживачі 

страхових продуктів. Специфічні відносини складаються між страховим ринком і державним 

бюджетом та державними позабюджетними фондами, що пов'язано з організацією 

обов’язкового страхування [2]. 

Як у період розвитку, так і сьогодні багато проблем страхового ринку залишаються не 

вирішені. Як наслідок, страховий ринок не забезпечує потреб суспільства в сучасних 

страхових послугах. На ринку існують страхові компанії, які практикують демпінг, не 

забезпечуючи при цьому виконання взятих на себе зобов’язань, прикриваючись 

недостовірною звітністю, яка не дає змоги оцінити реальний фінансовий стан таких 

страховиків, що спотворює можливість споживача зробити усвідомлений вибір [3].  

Розвиток страхового ринку гальмує недосконале, застаріле законодавство, неефективні, 

непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила державного регулювання і нагляд. Заходів, 

що вживаються для фінансового оздоровлення страховиків, виведення з ринку тих 

страховиків, які не мають можливості найближчим часом покращити свій незадовільний 

фінансовий стан, не достатньо. На неналежному рівні забезпечуються потреби ринку в 

кваліфікованому персоналі, насамперед, страхових агентів, андерайтерів, актуаріїв, 

страхових інженерів, страхових детективів [4]. 

Через значний обсяг непокритих страхуванням ризиків у держави та в суспільстві 

бракує коштів на відшкодування шкоди або виникає необхідність використання коштів 

державного, місцевих бюджетів і суспільних фондів. 

Страховий ринок в Україні все ще перебуває на початковому етапі розвитку, окремі 

його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового покриття залишається на 

низькому рівні (він складає лише 3-5%, тоді як у країнах Західної Європи - понад 95%). У 

нашій країні розвиваються лише класичні види страхування - КАСКО, майнове страхування, 

тоді як, наприклад, медичне страхування знаходиться на етапі зародження. Це обумовлено, в 

першу чергу, рівнем доходів населення [5]. 

В зв’язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією в державі, 

погіршилося становище страхового ринку. Основними проблемами, що стримують розвиток 

страхового ринку є [6]: недосконала нормативно-правова база; низький попит фізичних і 

юридичних осіб на страхові послуги, що спричинено; економічною та політичною кризою в 

країні; відсутність надійних інвестиційних програм, а також реальних фінансових; 

механізмів для довгострокового розміщення страхових резервів; низький рівень страхових 
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виплат; низький рівень дохідності окремих видів страхування; недостатня ефективність 

стратегічного менеджменту страхових компаній; значна інформаційна закритість діяльності 

страхових компаній; політична нестабільність в країні; слабкі зовнішньоекономічні зв’язки 

України у сфері страхування з іншими країнами; нерозвиненість національної страхової 

інфраструктури; недостатній рівень і потенціал розвитку страхування за межами країни; 

низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній. 

Перспективи розвитку ринку страхування в Україні залежатимуть від подальшого 

удосконалення законодавчої бази, що регулює не тільки сферу страхування, а і загалом всі 

види діяльності, зокрема розвитку недержавного пенсійного страхування, страхування 

життя, медичного страхування, іпотечного кредитування, діяльності банків та їх впливу на 

страхування, а також від створення сприятливої системи функціонування інституту 

страхових посередників, покращення страхової культури та підвищення довіри до 

страховиків [7]. 

Протягом останніх декількох років напрацьовано десятки пропозицій, в тому числі у 

вигляді конкретних проектів законів, концепцій, рішень органів державної влади з питань 

оздоровлення страхового ринку України та його подальшого розвитку, оновлення 

законодавства про страхування, протидії та подолання наслідків фінансової кризи на цьому 

ринку. Всі ці пропозиції та документи спрямовані на розбудову в нашій державі прозорого, 

конкурентоспроможного страхового ринку європейського зразка, з високим рівнем якості 

послуг та захисту прав споживачів. 

УФУ завершило роботу над власним проектом Стратегії розвитку страхового ринку 

України в 2012-2020 роках, метою якої є відродження первинної ролі страхування як 

суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної 

діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного, відкритого, 

платоспроможного, оснащеного найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового 

ринку, з привабливим та широким асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, 

гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду 

із залученням інститутів саморегулювання. 

Страховим компаніям необхідно підвищувати ефективність страхового менеджменту, 

застосовуючи економіко-математичний інструментарій та сучасні технології імітаційного 

моделювання. Це дозволить визначити ступінь активності реагування компанії на зміни 

страхового ринку з метою своєчасного прийняття відповідних заходів; оцінити ефективність 

технології формування технічних резервів та загальних активів компанії; спрогнозувати 

можливі зміни її фінансового становища; визначити прогнозні значення головних кінцевих 

показників діяльності страховика. Застосування у страховому менеджменті кількісних 
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моделей дозволить оцінити об’єктивно-необхідний рівень витрат на управління, можливості 

проведення інвестиційної політики, визначити стратегію проведення маркетингової 

політики. 
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Організація охорони здоров’я, яка забезпечує право кожного громадянина на 

одержання медичної допомоги, може бути забезпечена системою страхової медицини. За 

допомогою страхової медицини вирішуються питання гарантованості і доступності 

медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресурсів у сферу 

охорони здоров’я. 

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування. Воно може 

проводитися в обов’язковій і добровільній формах. Вибір форми медичного страхування в 

кожній країні залежить від конкретних економічних і культурно-історичних умов, від 
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особливостей демографічних і соціальних показників, рівня захворюваності та інших 

факторів, які характеризують загальний стан здоров’я і рівень медичного обслуговування. 

Проект закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» 

можна віднести до основних законодавчих актів, що створюють основу для розвитку 

охорони здоров’я; його введення справлятиме значний вплив на добробут населення і 

громадське здоров’я [1]. 

Медичне страхування, яке провадиться в обов’язковій формі, набуває рис соціального 

страхування, оскільки порядок його проведення визначається державним законодавством. 

Обов’язкова форма страхування координується державними структурами. Страхові платежі, 

сплачувані громадянами та юридичними особами, мають форму податку. Обов’язкове 

медичне страхування перебуває під жорстким контролем держави і характеризується 

безприбутковістю [2]. 

Обов’язкове медичне страхування базується на таких принципах: загальності; 

державності; некомерційності.  

Принцип загальності полягає в тому, що всі громадяни незалежно від статі, віку, стану 

здоров’я, місця проживання, рівня особистого доходу мають право на одержання медичних 

послуг. Принцип державності означає, що кошти обов’язкового медичного страхування – це 

державна власність. Держава забезпечує сталість системи обов’язкового медичного 

страхування і є безпосереднім страхувальником для непрацюючої частини населення 

(наприклад, пенсіонерів). Прибуток від проведення обов’язкового медичного страхування є 

джерелом поповнення фінансових резервів системи такого страхування і не може бути 

засобом збагачення [3]. 

За умовами обов’язкового медичного страхування роботодавці мають відрахувати від 

своїх доходів страхові внески. Ці кошти формують страховий фонд, яким керує держава. 

Частина цього фонду може створюватись і за рахунок внесків, які отримуються із заробітної 

плати працюючих [4]. 

В основу проведення обов’язкового медичного страхування закладаються програми 

обов’язкового медичного обслуговування. Ці програми визначають обсяги й умови надання 

медичної та лікувальної допомоги населенню. Програма охоплює мінімально необхідний 

перелік медичних послуг, гарантованих кожному громадянину, який має право ними 

користуватися [5]. 

Головне призначення страхової медичної організації в системі обов’язкового 

медичного страхування полягає в тому, щоб при оплаті рахунків медичних установ 

контролювати якість наданих медичних послуг і їх відповідність медико-економічним 

стандартам. Це забезпечує контроль за якістю медичної допомоги та використанням коштів, 
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дає можливість створити економічні стимули для поліпшення обслуговування застрахованих 

громадян у медичних закладах [6]. 

Обов’язкове медичне страхування охоплює практично все населення і задовольняє 

першочергові потреби, але воно не може охопити весь обсяг ризиків. Тому незадоволений 

страховий інтерес реалізується організацією добровільного медичного страхування [7]. 

Добровільне медичне страхування (ДМС) – один з видів особистого страхування, який 

забезпечує можливість повної або часткової виплати коштів за надання медичних і медико-

профілактичних послуг застрахованим особам у разі розладу здоров’я відповідно до умов 

укладеного договору та правил страхування [8]. 

Протягом останніх років в Україні відбувалися активні процеси з формування ринку 

ДМС як окремого сегменту страхового ринку.  

Розвиток добровільного медичного страхування, як i розвиток страхового ринку, 

відбувається в Україні нерівномірно. Це спричинено складною економічною ситуацією, 

низьким рівнем платоспроможності населення, недосконaлiстю законодавчого забезпечення, 

неузгодженістю економічних інтересів суб’єктів страхового ринку.  

Обсяги добровільного медичного страхування зростають. Добровільним медичним 

страхуванням в Україні активно займається незначна кількість страховиків, у зв’язку з 

високим рівнем витрат і мінімальною прибутковістю. 

Аналіз показників ринку ДМС свідчить, що медичне страхування стрімко розвивається, 

але існує ряд чинників, які гальмують його розвиток: відсутність стимулів податкового 

характеру; висока вартість страхових полісів; низька страхова культура населення; 

відсутність достатньої мережі комерційних лікувальних установ. 

До переваг добровільного медичного страхування можна віднести: можливість 

мінімізації витрат на оплату медичної допомоги; можливість отримання більш 

кваліфікованої медичної допомоги в більш комфортних умовах; наявність незалежного 

експертного контролю за строками, якістю та обсягами за наданням медичних послуг 

представниками страховика. 

Недоліками ДМС є: ненадійність страхових компаній; страховики не надто бажають 

мати справу з медициною; часте порушення страхових норм страхувальниками і страховими 

компаніями; наявність недостатньої кількості фахівців сфери охорони здоров’я, які мають 

сучасні знання й досвід з медичного страхування; відсутність у навчальних програмах всіх 

вищих медичних навчальних закладів акредитації тематики добровільного медичного 

страхування; відсутність дієвого контролю за якістю надання послуг медичними установами; 

відсутністю підтримки на рівні держави; відсутність законодавства, яке б регулювало 

медичне страхування. 
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РИНОК ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Особисте страхування є однією з найважливіших галузей страхування. За допомогою 

особистого страхування громадяни мають змогу захистити свої майнові інтереси щодо 

здоров’я, працездатності та задовольнити потреби у фінансовому забезпеченні [1]. 

Необхідність особистого страхування визначається декількома чинниками, а саме: 

ризиковим характером відтворення робочої сили; підвищенням ступеня ризику життя у 

зв'язку з урбанізацією та погіршенням ситуації довкілля; потребою посилення соціального 

державного захисту громадян, особливо у пенсійному віці; потребою людини мати 
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особистий страховий захист та одночасно заощадити кошти до якоїсь святкової дати або 

придбання дорогої речі ( дім, отримання освіти, додаткової пенсії ) [2]. 

Розвиток особистого страхування має велике значення щодо соціально-економічного 

стану держави та соціального захисту окремої людини. З одного боку воно захищає здоров'я, 

працездатність та добробут людей, а з другого боку стабілізує розвиток економіці шляхом 

накопичення коштів та інвестування їх в економіку держави, яке має довготривалий характер 

[3]. 

Законом України «Про страхування» визначені види особистого страхування, що 

відносяться до його основних підгалузей: страхування життя та пенсій, страхування від 

нещасних випадків, медичне страхування.  

Види особистого страхування відрізняються ризиковим та заощаджуваним характером. 

Поділ особистого страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупністю ризиків, які 

вони об’єднують, тривалістю дії договорів страхування, а також накопиченням страхових 

сум. 

В статті 6 Закону України «Про страхування» дається визначення страхування життя як 

видів особистого страхування, проведення яких передбачає обов’язок страховика здійснити 

страхову виплату згідно з договором страхування в разі смерті застрахованої особи, а також, 

якщо це передбачено договором страхування, в разі дожиття застрахованої особи до 

закінчення строку дії договору страхування й (або) досягнення застрахованою особою 

визначеного договором віку [4]. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 

фінансових ринків. Щоб оцінити стан та виявити тенденції на ринку особистого страхування, 

проаналізуємо динаміку страхових премій та виплат за основними видами особистого 

страхування. 

Упродовж аналізованого періоду за 2016-2018 рр., ринок добровільного особистого 

страхування, зокрема страхування життя, суттєво зріс, про це свідчать збільшення валових 

надходжень страхових платежів та страхових виплат, однак як частка страхових премій, так і 

частка страхових виплат порівняно з іншими видами страхування залишаються незначними. 

Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за 9 місяців 2018 року 

становили 2741,1 млн. грн., що на 35,6% більше, ніж за 9 місяців 2017 року (станом на 

30.09.2017 – 2021,7 млн. грн.). 

Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) станом на 

30.09.2018 р. має такий вигляд: 2649,9 млн. грн. (або 96,7%) – що надійшли від фізичних 

осіб; 91,2 млн. грн. (або 3,3%) – що надійшли від юридичних осіб. Станом на 30.09.2018 року 

збільшилась кількість застрахованих фізичних осіб на 0,3% або на 12017 осіб (станом на 
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30.09.2017 застраховано 4259945 фізичних осіб, станом на 30.09.2018 – 4271962 фізичні 

особи). 

Протягом 9 місяців 2017 року застраховано 2329720 фізичні особи, що в 1,4 рази або на 

1357557 осіб більше проти відповідного періоду 2017 року (за 9 місяців 2017 року 

застраховано 972163 фізичні особи). Обсяг валових страхових виплат із страхування життя 

станом на 30.09.2018 р. становив 536,8 млн. грн., що на 29,8% більше в порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року (станом на 30.09.2017 – 413,6 млн. грн.). 

Станом на 30.06.2018 величина зміни резервів із страхування життя становила 748,0 

млн. грн., що більше на 65,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Основна 

частина величини зміни резервів зі страхування життя сформована за іншими договорами 

накопичувального страхування, а саме – 589,1 млн. грн. [5]. 

Як свідчить аналіз, особисте страхування є важливим механізмом соціального захисту 

населення який, доповнюючи державне соціальне страхування, дозволяє вирішити низку 

проблем у сфері охорони здоров’я та пенсійного страхування, не збільшуючи при цьому 

навантаження на державний бюджет.  

Однак активізація розвитку цієї галузі страхування неможлива без виваженої державної 

політики на страховому ринку, підвищення якості страхових послуг, відпрацювання 

механізму захисту прав споживачів страхових продуктів тощо. 

В Україні на даний час не врегульовано питання підвищення фінансової надійності 

компаній зі страхування життя («лайфових» компаній), відсутні дієві заходи, які не 

допускали би використання страхування життя як способу отримання нелегального прибутку 

методами шахрайства. 

Важливим напрямком розвитку особистого страхування в Україні є активізація його 

обов’язкових видів, зокрема: медичного страхування іноземних громадян, які тимчасово 

перебувають на території України; особистого страхування медичних і фармацевтичних 

працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними 

службових обов’язків; страхування спортсменів вищих категорій та інших [6]. 

Актуальність медичного страхування, як додаткового джерела фінансування медичних 

закладів в Україні є безсумнівною. Необхідність його впровадження активно 

підкреслювалася в численних нормативно-правових документах, актах як Президента 

України, так і уряду, зокрема в Законі України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

Однак остаточно питання впровадження медичного страхування, принаймні 

працюючого населення не можна вважати вирішеним. 
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Сьогодні існує потреба формування національної системи єдиних економічно 

обґрунтованих тарифів на медичні послуги, підвищення частки державного обов’язкового 

страхування. В сучасних умовах фінансування медичні заклади не мають достатнього 

бюджетного фінансування на оновлення технічного обладнання, забезпечення хворих 

медикаментами. 

Упорядкування системи особистого страхування в Україні потребує радикальних 

кроків до психологічного та менталітетного переосмислення населення актуальності, 

необхідності та віри гарантії захисту життя та здоров’я кожного громадянина. Прорадянські 

стереотипи, які ґрунтуються на соціально-економічних та соціально-психологічних ілюзіях 

колишньої системи командно-адміністративного характеру, певною мірою гальмують процес 

реалізації та розвитку політики проведення особистого страхування [7]. 

Для подальшого розвитку особистого страхування в Україні вітчизняним 

підприємствам доцільно вводити до штату спеціалістів зі страхування, ввести до своїх 

фінансових планів розділ «страхування». Доцільно розвивати консалтингові послуги у цьому 

напрямі. Важливим напрямом створення ефективної системи державного регулювання є 

підготовка до створення Національного гарантійного страхового фонду (НГСФ), який 

захищав би суспільство від потенційно неплатоспроможних страховиків. 

Загалом стратегія розвитку вітчизняного страхового ринку має передбачати поступову, 

помірно-динамічну його еволюцію в напрямі до моделі, що вже сформувалася у розвинених, 

передусім з огляду на євроінтеграційні наміри України, західноєвропейських країнах. 
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НЕОБХІДНІСТЬ СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Невід’ємною ознакою існування людства є ризик, навіть тоді, коли пре нього невідомо. 

Для людини з давніх-давен джерелом певних загроз або ризиків було навколишнє 

середовище. В одних випадках воно було більш, в інших – менш загрозливим. Людина 

впродовж свого історичного розвитку вдавалася до репресивних і превентивних методів 

боротьби з навколишньою небезпекою, що в кінцевому результаті закономірно сприяло 

становленню такого сучасного методу захисту, як страхування. Зародившись у період 

розкладання первіснообщинного ладу, страхування поступово стало невід'ємний атрибутом і 

суспільного буття, і ринкової економіки. Західні філологи вважають, що термін 

«страхування» має латинське походження й означає «безтурботний», отже, відображає ідею 

застереження, захисту та безпеки.  

Початковий зміст цієї категорії пов’язують зі словом «страх». Людина відчуває страх 

перед втратою всіх набутих цінностей або життя і здоров’я, а звідси і її прагнення захистити 

себе, своє майно від цього. Окремі дослідники зауважують ще й наявність національних 

особливостей, притаманних страхуванню як соціальній інституції. Так, С. Навроцький 

зазначає, що присутність національного фактора в економіці зумовила виникнення на 

підсвідомому рівні двох психологічних джерел страхування як суспільного явища – страху 
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перед втратами та бажання забезпечити себе від їх наслідків. В українській мові саме перше 

почуття стало коренем у слові «страхування». В європейських мовах коренем такого ж 

терміна є слова: «впевненість», «безпека», «передбачливість» тощо [1]. 

Найбільш універсальною формою страхового захисту є фонд страховика (згідно з 

чинним законодавством – страхові резерви), який створюється за рахунок великої кількості 

його учасників як юридичних, так і фізичних осіб, які виступають у ролі страхувальників. 

Формування фондів здійснюється тільки в децентралізованому порядку, тобто страхові 

внески сплачуються кожним учасником відокремлено. Фонд має тільки грошову форму 

вираження. Витрачання коштів фонду відбувається на конкретні цілі – відшкодування 

збитків та виплату страхових сум тим страхувальникам, які постраждали. У рамках фонду 

страховика досягається висока ефективність використання коштів на покриття збитків; у 

цьому випадку збитки розподіляються серед усіх учасників страхування, відбувається 

значний перерозподіл коштів як у просторі, так і в часі, що в кінцевому результаті 

призводить до високої маневреності, оборотності коштів. Страхові відносини між 

учасниками страхового фонду організовуються через спеціалізовані страхові організації – 

страхові компанії або страхові товариства (узагальнена назва – страховики [3]. 

Також виділяють наступні форми страхування: 

 централізовані страхові резерви – утворюються за рахунок загальнодержавних 

ресурсів, як в натуральній (Державний матеріальний резерв при Кабінеті Міністрів України), 

так і в грошовій формі (Резервний фонд Кабінету Міністрів). Основне призначення – 

відшкодування збитків і усунення наслідків стихійних лих і аварій, що спричинили великі 

розрухи і призвели до значних людських жертв. Слід відмітити, що страхова 

відповідальність держави обмежена надзвичайними подіями, тому страховий захист 

поточної діяльності юридичних і фізичних осіб не може бути повністю перекладений на 

державу. 

 фонди самострахування – створюються у децентралізованому порядку самостійно 

кожним господарюючим суб’єктом з метою оперативного подолання тимчасових ускладнень 

в процесі господарювання. Існує як в натуральній (насінневий, фуражний фонди в 

сільському господарстві), так і в грошовій (резервний капітал, фонд уцінки товарно-

матеріальних цінностей) формах [2]. 

Страхування як один із методів створення страхового фонду виступає важливим 

економічним інститутом, спроможним компенсувати та зменшити втрати від подій, 

виникнення яких носить випадковий характер. Як свідчить порівняльна характеристика 

організаційних форм існування страхового фонду суспільства, страхування використовується 
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паралельно з такими формами страхового захисту як централізовані (резервні) фонди 

держави та фонди самострахування суб'єктів господарювання.[4] 
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СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Страховий захист (англ. insurance protection) – економічні, перерозподільчі відносини, 

які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних 

конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю 

громадян тощо. 

Страхові відносини відомі вже з часів пізнього Середньовіччя, коли завдяки великим 

географічним відкриттям значно розширились можливості морської міжнародної торгівлі, 

що спричинювало збільшення ризиків, пов'язаних із використанням нових можливостей. 

Зародившись у період розкладання первіснообщинного ладу, страхування поступово стало 

невід'ємним атрибутом і суспільного буття, і ринкової економіки. Західні філологи 

вважають, що термін «страхування» має латинське походження і означає «безтурботний», 

отже, відбиває ідею застереження, захисту та безпеки [1]. 

За роки незалежності України, під впливом інституціональних перетворень як то в 

аграрному секторі економіки, так і у вагомому сегменті національної економіки як страховий 

ринок, відбулися значні модифікації. А це, в свою чергу вимагає формування нових науково-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
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методологічних підходів до розуміння базових категорій страхування, зокрема, через 

формування сучасної точки зору розуміння змісту страхового захисту [2].  

Теоретичні та практичні аспекти страхового захисту досліджувалися в працях таких 

вчених, як Александрова М. М., Ефимов С. Л., Вовчак О. Д., Ткаченко Н. В., Галімов А. В., 

Базилевич В. Д., Рубцова П., Банасинский А., Борисова В., Воблий К., Гвозденко А., Внукова 

Н. М., Залетів О., Клапків М. С., Князева Е., Коньшин Ф., Лобова О. М., Серебровский В., 

Федорова Т., Філонюк А., Шахов В., Шолойко А. та інших. 

Об’єктивна необхідність страхування зумовлюється тим, що збитки часто виникають 

під дією руйнівних факторів, що не контролюються людиною. Історичний розвиток 

суспільства свідчить про те, що все людське буття пов'язано із непередбачуваними 

обставинами, які призводять до знищення майна, загибелі людей або завдають шкоду їх 

здоров’ю. Згадані обставини можуть бути зумовлені стихійними лихами, неврожаями, 

війнами, соціальними потрясіннями тощо. Створена людством матеріально-технічна база за 

певних обставин стає зоною підвищеної небезпеки як для життя, здоров’я, так і їх діяльності. 

На даний час поряд із збитками, що завдають стихійні лиха, не меншої шкоди завдають 

людству ДТП, авіакатастрофи, морські випадки, соціальні і криміногенні явища. За таких 

умов збитки не спричиняють цивільно-правової відповідальності, що робить неможливим їх 

відшкодування і вони залишаються в майновій сфері самого потерпілого, котрий не може 

покрити їх, не завдавши відчутного обмеження своєму життєвому рівню [3]. 

Отже, за умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не 

менш ризикового поводження людей існує потреба попередження, усунення і відшкодування 

збитків внаслідок настання несприятливих подій чи ризиків. 

Об’єктивна необхідність страхування зумовлюється тим, що збитки часто виникають 

під дією руйнівних факторів, що не контролюються людиною. Історичний розвиток 

суспільства свідчить про те, що все людське буття пов’язано із непередбачуваними 

обставинами, які призводять до знищення майна, загибелі людей або завдають шкоду їх 

здоров’ю. Згадані обставини можуть бути зумовлені стихійними лихами, неврожаями, 

війнами, соціальними потрясіннями тощо [4].  

Отже, страхування виникло і розвивалося із ідеї спільної розкладки збитків, маючи за 

кінцеву мету задоволення потреб суспільства в захисті від різних випадковостей – ризиків. У 

ньому реалізовувались певні економічні і соціальні відносини, які складаються між людьми в 

процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ. 

Відносини, що складаються у суспільстві з приводу попередження, подолання або 

зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування збитків складають зміст категорії 

страхового захисту [5]. 
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У свою чергу категорія страхового захисту поділяється на дві самостійні категорії: 

категорію страхового захисту майнових благ, де об'єктом виступають всі матеріальні блага, 

що мають вартість; категорію страхового захисту населення (громадян), де об’єктом 

виступають життя і здоров’я, тобто те, що не має вартості. 

Зміст страхового захисту можна відобразити за допомогою сутнісних ознак дефініції 

«страховий захист» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зміст страхового захисту [1-9] 

№ Сутнісні ознаки дефініції Сутність складових 

1 Призначення запобігання, попередження, подолання або зменшення негативного 

впливу ризиків; подолання і відшкодування втрат, збитків 

2 Джерела коштів внески підприємств і організацій, а також населення; кошти 

держави; кошти страхових компаній 

3 Форми організації цільові фонди, страхові фонди, грошові фонди; страхові резерви; 

резервні кошти 

 
Категорія страхового захисту має певні специфічні ознаки, які зумовлені такими 

чинниками: випадковим характером настання страхових подій; надзвичайністю і незвичним 

характером нанесення шкоди; вираженням збитку чи шкоди в натуральній чи грошовій 

формах; необхідністю подолання наслідків страхових подій і відшкодування збитків. 

Страховий фонд створюється у формі резерву матеріальних і грошових засобів для 

покриття збитків, спричинених несприятливими чи ризиковими подіями. Він є невід'ємною 

частиною, складовим елементом будь-якого суспільства. Тому розмір і структура фонду, що 

використовується з метою страхового захисту юридичних і фізичних осіб, залежить від 

багатьох чинників, серед яких виділяють: теоретико-методологічні концепції формування 

фонду; стан розвитку економіки; співвідношення між: формами власності; методи залучення 

коштів для реалізації соціальних програм; традиції населення; міжнародні відносини тощо. 

Страхова відповідальність держави обмежена надзвичайними подіями, адже державні 

фінанси призначені для забезпечення функцій держави, до яких страхування не належить. 

Страховий захист поточної діяльності юридичних і фізичних осіб відноситься до їх важливих 

функцій і не може бути повністю перекладений на державу. З цією метою юридичні особи 

організовують самострахування. 

Фонди самострахування (нецентралізовані страхові фонди) – це організаційно-

відокремлені фонди суб’єктів господарювання, які створюються як в натуральній, так і в 

грошовій формах. 

Призначення цих фондів – оперативне подолання тимчасових ускладнень в процесі 

господарювання. В аграрному секторі за допомогою механізму самострахування 

утворюються насіннєвий, фуражний та інші натуральні фонди, які мають за мету 
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пом’якшити або усунути негативний вплив природно-кліматичних умов на результати 

господарювання. В ринковій економіці значно розширені границі самострахування, так як 

суб'єкти господарювання прагнуть захистити себе від постійно змінюваного економічного 

середовища, забезпечити собі можливість працювати без будь-яких зривів. З цією метою 

відповідно до чинного законодавства України кожен суб’єкт господарювання створює 

резервний фонд (капітал) за рахунок розподілюваного прибутку в розмірі 15-25% від 

статутного капіталу. Крім резервного фонду підприємства можуть формувати інші фонди, 

які мають за мету покриття непередбачуваних витрат і збитків (наприклад, фонд ризику, 

фонд уцінки товарно-матеріальних цінностей тощо). 

Найбільш універсальною формою страхового захисту виступає фонд страховика 

(відповідно до чинного законодавства – страхові резерви), який створюється за рахунок 

великої кількості його учасників як юридичних, так і фізичних осіб, які виступають у ролі 

страхувальників. Формування фондів здійснюється тільки в децентралізованому порядку, 

тобто страхові внески сплачуються кожним учасником відокремлено. Фонд має тільки 

грошову форму вираження. Витрачання коштів фонду відбувається на конкретні цілі - на 

відшкодування збитків та виплату страхових сум тим страхувальникам, які постраждали. У 

рамках фонду страховика досягається висока ефективність використання коштів на покриття 

збитків; у даному випадку збитки розподіляються серед усіх учасників страхування, 

відбувається значний перерозподіл коштів як в просторі, так і в часі, що в кінцевому 

підсумку приводить до високої маневреності, оборотності коштів. Страхові відносини між 

учасниками страхового фонду організовуються через спеціалізовані страхові організації – 

страхові компанії або страхові товариства (узагальнена назва – страховики). 

Отже, всі економічні блага, які знаходяться у розпорядженні людства, стають головною 

причиною існування різних форм страхового захисту. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Банківська діяльність більше, ніж будь-яка інша, опосередкована ризиками. Даний факт 

обумовлює специфіку всіх внутрішніх банківських процесів, в тому числі і особливості 

ціноутворення на банківські послуги. Врахування ризиків банківської діяльності є важливою 

складовою політики будь-якого комерційного банку. Від їх своєчасності виявлення та 

повноти врахування залежить подальший розвиток банківської установи, її прибутковість та 

конкурентоспроможність. 

Деякі з ризиків мають першорядне значення для його діяльності. Тому управління 

процентним ризиком входить до числа ключових завдань стратегічного управління банком. 

Особливої уваги необхідно приділяти формуванню та розвитку системи управління 

процентними ризиками. На сьогодні управління процентними ризиками – одна з ключових 

функцій стратегічного управління банком. Його суть полягає в обмеженні або мінімізації 

ризиків, оскільки повністю уникнути їх неможливо. Досягнути поставлених цілей можна 

шляхом створення комплексної системи управління процентними ризиками. У процесі 

ризик-менеджменту банк має застосовувати різні методи їх мінімізації, вдосконалювати 

відомі та шукати нові підходи до вирішення проблем ризикованості банківської діяльності. 
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Основними цілями керування ціновими фінансовими ризиками є визначення лімітів 

ризику і контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Функція керування ціновими 

ризиками в АТ «Укрексімбанк» здійснюється в основному, щодо ризику зміни відсоткових 

ставок та валютного ризику. 

У процесі оцінки процентного ризику в якості допоміжного інструменту банк 

використовує метод і модель «ГЕПу» (розриву), як спрощений індикатор процентного 

ризику. Такий метод дає уяву про обсяги погашення або переоцінки чутливих до зміни 

процентів активів та пасивів за «часовими смугами» у відповідності з настанням строків їх 

погашення (за умови фіксованої ставки) або за строком, що залишається до їх наступної 

переоцінки (у випадку нефіксованої процентної ставки). Дані звіти формуються 

Департаментом фінансових ризиків. З метою нейтралізації впливу зміни процентних ставок 

на дохідність банк намагається звести значення розриву (ГЕПу) до мінімуму [1].  

Проведемо загальний GAP-аналіз процентного ризику для АТ «Укрексімбанк» на 

основі структури активів та зобов’язань по термінах погашення. Динаміка зміни активів та 

зобов’язань представлена на рис. 1.  

Як бачимо з рис. 1, як активи, так і зобов’язання постійно збільшувались протягом 

аналізованого періоду. Це свідчить про нарощення банком своїх потужностей та збільшення 

обсягів як залучених коштів, так і виданих кредитів.  

 

Рис. 1. Динаміка зміни активів та зобов’язань АТ «Укрексімбанк» у 2013-2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [1]. 

 

Як видно з рис. 2, упродовж досліджуваного періоду АТ «Укрексімбанк» нарощував 

обсяги виданих кредитів та достатньо інтенсивно залучав кошти клієнтів на депозити, проте 

темпи нарощення депозитів є набагато вищими за приріст кредитного портфеля. 
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Рис. 2. Динаміка зміни кредитів та заборгованості клієнтів АТ «Укрексімбанк» у 2013-2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [1] 

 

Наступним кроком при оцінці процентного ризику GAP-методом є розрахунок 

приросту активів та зобов’язань у 2016-2017 роках відносно 2015 року (див. таблицю 1). Як 

бачимо з таблиці 1, впродовж 2014-2017 рр. хоча і спостерігався абсолютний та відносний 

приріст активів та зобов’язань, проте їх динаміка мала негативну тенденцію. Порівняння 

абсолютного та відносного приросту активів і зобов’язань дає підстави стверджувати, що ця 

тенденція спостерігається упродовж усього досліджуваного періоду, що свідчить про 

дотримання банком надзвичайно обережної та виваженої політики щодо регулювання 

процентних та кредитних ризиків. 

Таблиця 1  

Приріст активів та зобов’язань АТ «Укрексімбанк» у 2014-2017 рр. 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Приріст активів:     

абсолютний, тис. грн. 30255964 17754707 19116789 10215744 

відносний, % 132,44 114,37 113,53 106,37 

Приріст зобов’язань:      

абсолютний, тис. грн. 36290917 32458161 10629437 1512063 

відносний, % 147,96 128,99 107,36 100,98 
Джерело: розраховано за даними [1]. 

 

Процентний ризик виникає через розбіжність обсягу зобов’язань та вимог банку з 

фіксованою процентною ставкою, що мають однакові терміни виконання. банк може 

управляти своїм процентним ризиком, змінюючи тривалість (терміни розміщення та 

залучення) своїх активів і пасивів, суми відсотково-чутливих активів і пасивів, рівень 

дохідності з відсотково-чутливих активів, діапазон мінливості процентних ставок. Процентні 

ставки можуть бути змінені у випадку:  

 зміни облікової ставки НБУ;  

 регламентації ставок НБУ;  
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 в залежності від стану ресурсної позиції банку;   

 значних коливань ставок на ринку. 

Банк розглядає процентний ризик як неспроможність забезпечення перевищення 

процентних доходів над процентними витратами у сумі, необхідній для виконання 

зобов’язань Банку з виплати процентів та підтримання ризиків ліквідності та достатності 

капіталу в межах, прийнятних для Банку. Що ж стосується АТ «Укрексімбанк», то упродовж 

досліджуваного періоду дана установа дотримувалася показника достатності капіталу та 

утримувала на прийнятному рівні показник прибутковості активів (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динаміка показників прибутковості активів (ROА)  

та адекватності капіталу АТ «Укрексімбанк» у 2005-2017 рр. 
Джерело: побудовано за даними [1] 

 

Прийнято вважати, що основним джерелом процентного ризику є невідповідність 

процентних надходжень та процентних платежів за сумами та датами, а також 

нерівномірність нарощення кредитного портфеля та залучених депозитів. 

Банк розглядає управління процентним ризиком як невід’ємну частину діяльності 

Банку, включаючи негативний вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Управління процентним ризиком спрямоване на забезпечення перевищення 

процентних доходів над процентними витратами у сумі, необхідній для виконання 

зобов’язань Банку з виплати процентів та підтримання ризиків ліквідності та достатності 

капіталу в межах, прийнятних для Банку, і здійснюється шляхом: 

 встановлення цільового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного 

(небажаного, але яким можна управляти) та граничного (що вимагає негайних дій) ключових 

значень процентного ризику; 

 постійного моніторингу фактичних ключових показників процентного ризику; 
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 вжиття ефективних заходів, якщо показники процентного ризику сягають їх 

критичного та/або граничного значення. 

Отже, на основі проведеного аналізу можна сказати що протягом досліджуваного 

періоду АТ «Укрексімбанк» ефективно управляє своїм процентним ризиком, так як 

спостерігається значний рівномірний приріст активів та зобов’язань банку. Якщо аналізувати 

політику банку відносно процентних ризиків, то вона є поміркованою, виваженою і 

спрямованою на мінімізацію процентного ризику з одночасним нарощенням активів, 

зобов’язань та прибутковості банку. Потрібно відмітити, що банк виважено підходить до 

управління процентними ризиками, свідченням чого є високі показники роботи даного 

банку. 

Для мінімізації процентних банківських ризиків АТ «Укрексімбанк» доцільно вживати 

заходів щодо: удосконалення системи  попередження ризиків; розробки інструментів 

попередження ризиків; розширення та оптимізації портфеля банківських продуктів і послуг. 

Список літературних джерел  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВ  

 

Перспективи розвитку будь-якого банку значною мірою визначаються його фінансовою 

стійкістю та рівнем капіталізації. Адже фінансова стійкість та достатній за обсягом і 

належним чином збалансований банківський капітал дають змогу забезпечувати очікувану 

прибутковість, підтримку необхідного рівня ліквідності, довіру з боку учасників ринку тощо. 

З огляду на це, процеси адекватного нарощення обсягу, оптимізації структури та 

вдосконалення управління капіталом банків набули особливої актуальності. 

Оцінка фінансової стійкості включає аналіз формування капіталу банку, оскільки саме 

він є своєрідним індикатором фінансової стійкості банку. Під час визначення рівня 

капіталізації банків потрібно, в першу чергу, звернути увагу на кількісні показники обсягу 

власного та статутного капіталу, який повинен забезпечувати відповідність достатньої 
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адекватності банківського капіталу та розміру сформованих ними активів. Водночас важливо 

запропонувати систему показників капіталу банків, яка б давала змогу виявляти проблеми на 

ранніх стадіях їх виникнення, оцінювати рівень капіталізації і прогнозувати тенденції 

розвитку. У результаті такого діагностування можна розробляти заходи щодо попередження 

та подолання кризових ситуацій, а також відновлення показників достатності капіталу.  

Оцінювання капітальної бази банків доцільно здійснювати за допомогою індикаторів 

процесу капіталізації банків, які можна систематизувати за такими основними напрямами: 

оцінка обсягу капіталу банків; адекватність капіталу банків; ефективність використання 

ресурсів; залежність банківського капіталу від фінансових показників діяльності банку.  

На прикладі одного з лідерів банківської системи – АТ «Укрексімбанк», простежимо за 

особливостями формування капіталу банківськими установами. Статутний капітал АТ 

«Укрексімбанк» станом на 01.01.2017 року становив 31008041 тисяч гривень, зрісши 

упродовж року на 9318999 тис. грн., а станом на 01.01.2018 року він становив вже 38730042 

тисяч гривень, зрісши упродовж року на 7722001 тис. грн. (табл. 1).  

Банк утримує і активно управляє власним капіталом для покриття ризиків, 

притаманних банківській діяльності. Достатність капіталу банку контролюється з 

використанням, серед іншого, нормативів встановлених НБУ. Першочерговими цілями 

управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог до капіталу та 

утримання високих кредитних рейтингів і належних показників капіталу. 

Таблиця 1 

Динаміка власного капіталу АТ «Укрексімбанк»  

Найменування статті 
Станом на 

01.01.2016 р. 

Станом на 

01.01.2017 р. 

Відхилення 

2016/2015, тис. 

грн., +/- 

Станом на 

01.01.2018 р. 

Відхилення 

2017/2016, тис. 

грн., +/- 

Статутний капітал 21689042 31008041 9318999 38730042 7722001 

Резерв переоцінки 664823 725335 60512 282951 -442384 

Непокритий збиток -25577130 -26536036 -958906 635104 27171140 

Резервні та інші фонди 

банку 
162926 162926 0 -25747076 -25910002 

Усього капітал -3060339 5360266 8420605 14063947 8703681 
Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Основною метою управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх 

вимог стосовно капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів 

капіталу, необхідних для провадження діяльності. 

У лютому 2017 року згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 1 лютого 2017 

року № 54 статутний капітал Банку було збільшено на 3022000 тис. грн. (у 2016 році – на 

9318999 тис. грн.) шляхом випуску 2066975 (у 2016 році – на 6373970) додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості 1462,04 гривень кожна із збереженням у власності держави 

100 відсотків таких акцій. У березні 2017 року ці акції були зареєстровані. 
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Достатність капіталу Банку контролюється з використанням нормативів, встановлених 

НБУ та Базельською угодою щодо капіталу 1988 року. Дотримання банком нормативу 

достатності капіталу Банку наведено у таблиці 2. Значення нормативу достатності капіталу 

повинно становити не менше ніж 5% з 1 лютого 2016 року та досягти не менше ніж 7% з 1 

січня 2018 року та не менше ніж 10% з 1 січня 2019 року. Протягом 2016 та 2017 років та 

станом на 31 грудня 2017 року Банк дотримувався зазначених вимог. 

Таблиця 2 

Норматив достатності капіталу АТ «Укрексімбанк»  

Показник 
Станом на 

01.01.2016 р. 

Станом на 

01.01.2017 р. 

Основний капітал 1141141 3908734 

Додатковий капітал, розрахований 8709529 4589478 

Додатковий капітал, який враховується до розрахунку капіталу 

(обмежений сумою основного капіталу) 
1141141 3908734 

Усього капітал 2282282 7817468 

Активи, зважені за ризиком 94789952 79030619 

Норматив достатності капіталу 2,41% 9,89% 
Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Регулятивний капітал включає капітал першого рівня (основний капітал), що 

складається з оплаченого зареєстрованого статутного капіталу, резервних фондів за 

вирахуванням очікуваних збитків, та капітал другого рівня (додатковий капітал), що 

складається з резервів за кредитними операціями найвищої категорії якості, резерву 

переоцінки активів, поточного прибутку, субординованого боргу та нерозподіленого 

прибутку.  

За підсумками 2016 року АТ «Укрексімбанк» отримав збиток у сумі 977306 тис. грн., 

проте вже у 2017 році банк зміг відновити прибутковість, наслідком чого став отриманий 

прибуток у розмірі 765495 тис. грн. 

Основними коефіцієнтами, які можуть характеризувати фінансову стійкість банку, є: 

коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт участі власного капіталу у 

формуванні активів, коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом та 

коефіцієнт мультиплікатора капіталу. На основі даних фінансової звітності АТ 

«Укрексімбанк» здійснено розрахунок даних коефіцієнтів, що дозволило охарактеризувати 

фінансову стійкість досліджуваного банку.  

Дані, наведені у таблиці 3 засвідчують, що коефіцієнт надійності (співвідношення 

капіталу банку і залучених коштів) за мінімально допустимого значення не менше 5,0% хоч і 

дещо знизився упродовж досліджуваного періоду, проте знаходився в рекомендованих 

межах.  Це є свідченням того, що банк має високу забезпеченість власним капіталом а, отже, 

високу надійність.  
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Коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому співвідношенні 1 до 20 

станом на 01.01.2017 р. становив 1 до 35, а на 01.01.2018 р. – вже 1 до 45. Це свідчить про те, 

що банк активізував роботу щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку.  

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів за оптимального значення не 

менше 10 % дещо знизився за аналізований період (з 0,42 до 0,41 або відповідно з 42% до 

41%), однак підтверджує вагомість участі власного капіталу у формуванні активів АТ 

«Укрексімбанк». 

Дані таблиці 3 свідчать і про зростання показника захищеності власного капіталу. 

Упродовж досліджуваного періоду відбулося збільшення  вкладення власного капіталу у 

активи – основні засоби і нематеріальні активи. Це підтверджується збільшенням 

відповідного коефіцієнта з 0,34 до 0,38. 

Таблиця 3 

Основні коефіцієнти фінансової стійкості АТ «Укрексімбанк» 

№ Назва показників 
Умовні 

позначення 

Станом на 01.01. Оптимальне 

значення 2017 р. 2018 р. 

1 Коефіцієнт надійності  Кн 0,74 0,69 Не менше 5% 

2 Коефіцієнт «фінансового важеля»  Кфв 1 : 35 1 : 45 У межах 1 : 20 

3 
Коефіцієнт участі власного капіталу у 

формуванні активів  
Кук 0,42 0,41 Не менше 10% 

4 
Коефіцієнт захищеності власного 

капіталу  
Кзк 0,34 0,38 × 

5 
Коефіцієнт захищеності дохідних активів 

власним капіталом  

 

Кза 

 

–0,30 

 

–0,06 
× 

6 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу Кмк 10,14 9,67 12,0-15,0 

Джерело: розраховано за даними [1] 

 

Упродовж досліджуваного періоду помітно також посилення захисту дохідних активів 

власним капіталом АТ «Укрексімбанк». Так, якщо на початку 2017 р. цей коефіцієнт мав 

негативне значення (-0,30), то вже на кінець року він змінився до -0,06. Це свідчить про те, 

що розмір власного капіталу за мінусом недохідних активів не покривав на початок 2017 

року дохідні активи. Проте, вже наприкінці 2017 року ситуація суттєво покращилася, на що 

вплинуло два фактори: зростання капіталу на 25% і скорочення недохідних активів на 23%. 

Отже, за 2017 рік АТ «Укрексімбанк» поліпшив менеджмент пасивів і активів, 

підвищивши забезпеченість власними коштами і скоротивши обсяг недохідних активів. 

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь 

покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношення 12,0–15,0 разів 

він на початку 2017 р. становив 10,14, скоротившись на початок 2018 р. до 9,67 рази. Це 

свідчить про те, що, по-перше, темп зростання активів перевищує темп зростання 
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акціонерного капіталу  і, по-друге, – про наявність тенденцій зниження використання 

«потужностей» із залучення їх з акціонерного капіталу. 

Отже, за винятком коефіцієнта мультиплікатора капіталу, розраховані показники 

фінансової стійкості АТ «Укрексімбанк», мають тенденцію до покращення, зокрема 

упродовж досліджуваного періоду спостерігалося зростання коефіцієнта надійності, участі 

власного капіталу у формуванні активів, захищеності власного капіталу, захищеності 

дохідних активів тощо.  

Результати дослідження дають підстави зробити висновок, що АТ «Укрексімбанк» є 

достатньо фінансово стійким банком, достатньо забезпечений капіталом, що може захистити 

банк у майбутньому від ймовірних ризикованих втрат. 

Список літературних джерел  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВ  

 

Результати аналізу окремих фінансових показників, що характеризують фінансовий 

стан банку дозволяють стверджувати, що комерційні банки відчувають проблеми з 

ліквідністю, особливо це стосується короткотермінової ліквідності. Із огляду на зазначене, а 

також на значимість рівня ліквідності у забезпеченні фінансової стійкості, банки мають 

здійснювати ефективне управління ліквідністю. 

Метод показників ліквідності передбачає розрахунок комплексу показників, що сприяє 

аналізу потреб банку в ліквідних коштах та визначенню рівня забезпеченості банку 

останніми, а також точніше оцінити ризик незбалансованої ліквідності. Банки застосовують 

окремі коефіцієнти ліквідності, порівнюючи їх як із середньогалузевими значеннями, так і з 

нормативними. Центральні банки окремих країн також вдаються до даного методу  з метою 

оцінки рівня ліквідності банківської системи. Зокрема, Національний банк України з метою 

оцінки рівня ліквідності рекомендує розраховувати норматив миттєвої ліквідності (Н4), 

норматив поточної ліквідності (Н5) та норматив короткотермінової ліквідності (Н6) [1].  
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Щодо рівня ліквідності відзначимо, що коефіцієнт поточної ліквідності упродовж 

останніх років перебував у межах норми (≥ 40%) (див. таблицю 1). Упродовж останніх років 

мав тенденцію до зниження коефіцієнт миттєвої ліквідності, хоча і спостерігалася 

відповідність значень в цілому по банківській системі встановленому нормативу (≥20%). 

Проте, окремі банківські установи показували від’ємні значення даного коефіцієнта. 

Таблиця 1 

Значення економічних нормативів ліквідності банків України 

Період 

Н4  

Норматив миттєвої 

ліквідності (не менше 20%) 

Н5 

Норматив поточної 

ліквідності (не менше 

40%) 

Н6 

Норматив 

короткострокової 

ліквідності (не менше 60%) 

01.01.2008 р. 53,60 75,31 39,93 

01.01.2009 р. 62,38 75,16 32,99 

01.01.2010 р. 64,45 72,90 35,88 

01.01.2011 р. 58,80 77,33 91,19 

01.01.2012 р. 58,48 70,53 94,73 

01.01.2013 р. 69,26 79,09 90,28 

01.01.2014 р. 56,99 80,86 89,11 

01.01.2015 р. 57,13 79,91 86,14 

01.01.2016 р. 78,73 79,98 92,87 

01.01.2017 р. 60,79 102,14 92,09 

01.01.2018 р. 55,55 108,08 98,37 

Джерело: складено за даними [2].  

 

Динаміка дотримання зазначених нормативів банками України зображена на рис. 1 та 

рис. 2. 

 

Рис. 1. Динаміка дотримання банками нормативів миттєвої та короткотермінової ліквідності  

протягом 01.01.2008-01.01.2018 рр. 

Джерело: побудовано за даними [2] 
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Як бачимо, протягом 01.01.2000-01.01.2018 рр. комерційні банки дотримувалися 

встановлених НБУ нормативів ліквідності. Крім того, значно перевищені граничні значення, 

особливо за нормативом миттєвої ліквідності (майже втричі) та поточної й 

короткотермінової ліквідності (практично вдвічі). 

Застосування методу показників ліквідності є загалом малоефективним для управління 

ліквідністю, оскільки, аналізуючи окремі коефіцієнти і загальні коефіцієнти не завжди можна 

точно оцінити ситуацію, що склалася на той чи інший момент. Метод показників забезпечує 

можливість визначити співвідношення різних складових структури балансу, проте тільки 

факторний аналіз дає уяву про вплив тих чи інших чинників на кінцевий результат, і лише 

після його проведення спеціалісти банку можуть вжити відповідних заходів щодо управління 

ліквідністю. Даний метод можна застосовувати як додатковий, у комплексі з іншими 

методами управління ліквідністю. 

Ефективне управління ліквідністю забезпечують можливістю банківського 

менеджменту швидко реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на 

банківську ліквідність. Банк має визначити основні параметри управління ліквідністю у 

різних ситуаціях, зокрема: 1) в умовах звичайної ділової активності; 2) в умовах кризової 

ситуації в банку; 3) в умовах загальної фінансової кризи, з метою мінімізації ризику 

незбалансованої ліквідності. 

 

Рис. 2. Динаміка дотримання банками нормативу поточної ліквідності  

протягом 01.01. 2008-01.01.2018 рр. 

Джерело: побудовано за даними [2] 
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Для мінімізації ризику ліквідності банк має керуватися наступними принципами: 1) 

пріоритетність ліквідності перед прибутковістю, в т. ч. під час вибору напрямку розміщення 

коштів; 2) проведення на постійній основі аналізу потреб банку в ліквідних коштах, із метою 

уникнення надлишку чи дефіциту ліквідних коштів; 3) ретельно підходити до визначення 

своєї ліквідної позиції, зокрема розраховувати її на щоденній основі, а також на 1-3 місяці 

наперед, що сприятиме виявленню суттєвих розривів у фінансуванні на майбутній період і 

дасть змогу вплинути на терміни погашення за операціями, щоби компенсувати розрив; 4) 

планування та прогнозування дій у випадку виникнення ризику незбалансованої ліквідності 

та кризової ситуації (наявність антикризового плану). 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ БАНКУ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України усе більше зростає інтерес до 

питань інвестиційної діяльності банків, зокрема шляхом застосування схем проектного 

фінансування. Під проектним фінансуванням у широкому сенсі розуміють фінансування 

інвестиційних витрат господарської одиниці, яка  розпочинає економічну активність у тій чи 

іншій формі.  

При цьому основним критерієм доцільності надання кредитором коштів є очікувані 

витрати позичальника та можливі його прибутки. Переваги проектного фінансування 

порівняно з іншими формами фінансування полягають у тому, що воно дозволяє: більш 

достовірно оцінити платоспроможність позичальника; розглянути весь інвестиційний проект 
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з точки зору його життєздатності, ефективності, можливостей реалізації, забезпеченості 

ресурсами, ризиків; прогнозувати результат реалізації інвестиційного проекту [1]. 

Однак найважливішою перевагою для банків є все ж таки розподіл ризиків між усіма 

учасниками проектного фінансування. У банківській практиці розрізняють наступні форми 

проектного фінансування [2]: фінансування без права будь-якого регресу на позичальника – 

банк-кредитор приймає на себе всі ризики, пов’язані з реалізацією проекту, аналізуючи 

тільки грошові потоки, що генеруються проектом і спрямовуються на погашення кредиту; 

фінансування з обмеженим правом регресу на позичальника – розподіл ризиків проекту між 

його учасниками таким чином, щоб кожен учасник брав на себе лише ті ризики, які від нього 

залежать; фінансування з повним регресом на позичальника-кредитор не приймає на себе 

ніяких ризиків, пов’язаних з проектом, обмежуючи свою участь у реалізації проекту тільки 

наданням коштів в обмін на гарантії організаторів проекту або третіх осіб. 

Кожен конкретний випадок проектного фінансування складно однозначно віднести до  

якоїсь однієї групи. Разом з тим  проектне фінансування чітко  поділяється на два типи [3]: 

проектне фінансування з паралельним фінансуванням або спільне фінансування; проектне 

фінансування з послідовним фінансуванням. 

Паралельне або спільне фінансування існує при реалізації великомасштабних проектів, 

які потребують великих капіталовкладень. У такому випадку декілька банків надають 

кредити для реалізації такого інвестиційного проекту, що дозволяє їм вкладатися в 

нормативи гранично допустимих сум кредитів та суттєво знижувати свої кредитні ризики.  

При реалізації схеми проектного фінансування з послідовним фінансуванням банк 

виступає як ініціатор кредитної угоди. Після надання позики підприємству ініціатор (банк-

організатор) передає свої вимоги щодо заборгованості іншому кредитору (іншим 

кредиторам), тим самим зменшуючи на своєму балансі дебіторську заборгованість. За 

оцінювання інвестиційного проекту, розробку кредитної угоди і видачу позики банк-

організатор одержує комісійну винагороду. 

Враховуючи підвищену ризикованість інвестиційної діяльності, у тому числі і при 

реалізації схем проектного фінансування, а також різноманітність та специфіку 

інвестиційних ризиків важливою та обов’язковою складовою ефективного здійснення 

проектного фінансування є управління інвестиційними ризиками. 

Під управлінням інвестиційними ризиками проекту слід розуміти: сукупність процесів, 

пов’язаних з ідентифікацією й аналізом ризиків, розробкою заходів реагування на ризикові 

події, які включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання 

ризикових подій; сукупність заходів та методів аналізу й послаблення впливу чинників 

ризику, об’єднаних у етапи ідентифікації, оцінки, планування, регулювання та моніторингу 
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ризику; ймовірність виникнення несприятливих наслідків у формі втрати очікуваного доходу 

в ситуації невизначеності умов здійснення  проекту. 

Більшість з існуючих підходів до управління інвестиційними ризиками є доволі 

фрагментарними, що істотно ускладнює формування і реалізацію учасниками проектного 

фінансування рішень, пов’язаних із залученням  і використанням інвестиційних ресурсів. 

Обрання конкретних методів та інструментів управління інвестиційними ризиками у 

проектному фінансуванні, як правило, обумовлюється двома ключовими чинниками, а саме 

видом ризику та величиною інвестиційного проекту.  

Враховуючи той факт, що інвестиційні ризики притаманні усім стадіям та етапам 

проектного циклу, функція управління проектними ризиками не зникає до кінця строку 

реалізації проекту та остаточного погашення позичальником боргових зобов’язань перед 

банком.  

Характеризуючи методи управління інвестиційними ризиками у системі проектного 

фінансування, необхідно розкрити їх спрямованість, зміст і організаційну форму. 

Спрямованість методів управління орієнтована безпосередньо на об’єкт управління – 

інвестиційний ризик у всіх його проявах. Специфіка прийомів і способів впливу на об’єкт 

управління складає зміст методів управління інвестиційним ризиком. Організаційна форма 

визначає характер впливу на ризикову ситуацію (прямий чи опосередкований). 

На нашу думку, управління інвестиційним ризиком у системі проектного фінансування 

має розглядатися з точки зору системного підходу. Це обумовлено тим фактом, що появі 

ризику передує наявність великого кола факторів, які спричиняють появу цих ризиків. 

Розглянемо більш детально елементи запропонованої системи управління 

інвестиційними ризиками. Об’єктом управління у даному випадку є інвестиційні ризики у 

системі проектного фінансування, відповідно, мета управління інвестиційними ризиками 

полягає у виявленні  ймовірності настання інвестиційних ризиків на ранніх стадіях реалізації 

інвестиційного проекту та мінімізації їх наслідків. На основі врахування визначеного об’єкта 

та поставленої мети визначаються інші складові системи управління інвестиційними 

ризиками. 

Найбільш розповсюдженими інструментами нейтралізації інвестиційних ризиків при 

застосуванні схем проектного фінансування є: диверсифікація, хеджування, форфейтинг, 

банківські гарантії, резервні кредити, резервні фонди та банківські рахунки з особливим 

режимом [4].  

Підсумовуючи результати дослідження особливостей управління інвестиційними 

ризиками у системі проектного фінансування, зауважимо, що запропоновані теоретичні 
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узагальнення та розроблена система управління інвестиційними ризиками можуть бути 

корисними не лише для банків, а для всіх учасників проектного фінансування.  

Запропоновані підходи можуть бути цінними для вирішення широкого кола проблем,  

пов’язаних з формуванням ефективного, гнучкого, системно орієнтованого та адекватного 

механізму ідентифікації, оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків у системі 

проектного фінансування. 
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Факторинг – унікальний фінансовий інструмент, який може ефективно вирішувати 

велику кількість завдань та проблем, зокрема, економічних, фінансових, продажу та 

маркетингових.  

Факторинг – це фінансування під відступлення права грошової вимоги, комплекс 

послуг, спрямованих на активне зростання підприємства. Факторинг дозволяє за короткий 

термін збільшувати обсяг продажів в кілька разів і дає можливість підприємству розвиватися 

більш ефективно, ніж при кредитуванні [1].  

Основними користувачами факторинговими послугами є середній бізнес, який 

характеризується найвищою динамікою розвитку, тобто найбільше потребує постійного 
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поповнення оборотних коштів, збільшення обсягу продажів, тому йому потрібен повний 

комерційний факторинг. Суб’єкти факторингових операцій наведено на рис.1. 

Основним нормативним документом (нормою) здійснення факторингових операцій 

виступає договір (контракт) факторингу. Договір факторингу є самостійним цивільно-

правовим договором, який належить до групи договорів про надання фінансових послуг. За 

договором факторингу одна сторона (фактор) передає або бере на себе зобов'язання передати 

кошти в розпорядження іншої сторони (клієнта), а клієнт відступає або бере на себе 

зобов’язання відступити факторові ту свою грошову вимогу до третьої особи, яка випливає з 

відносин клієнта (кредитора) з цією третьою особою (боржником). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Суб’єкти факторингових операцій 

 

За своєю юридичною природою договір факторингу є різновид відступки вимоги з 

особливим суб’єктним складом. Предметом договору факторингу може бути право грошової 

вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в 

майбутньому (майбутня вимога). 

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу 

може бути фізична або юридична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності. 

Фактором може бути банк або фінансова установа, а також фізична особа – суб’єкт 

підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові 

операції. 

Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та 

боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження. 

У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або відповідальності перед 

боржником у зв’язку із порушенням клієнтом умови про заборону або обмеження 

відступлення права грошової вимоги. 

Клієнт ( постачальник) 

– фізична або юридична 

особа, яка отримує 

послуги 

 

Фактор-банк – 

факторингова фінансова 

установа, або фізична 

особа-підприємець 

Суб’єкти 

факторингових 

операцій 

Позичальник (покупець, боржник) – 

підприємство, що купує товар або 

послуги на умовах комерційного 

кредиту 



ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

60 
 

Отримавши грошову вимогу фактор стає зацікавленим в її швидкому виконанні, та 

навряд чи піде на можливі поступки боржнику. Останній, навпаки, не зацікавлений в зміні 

свого партнера-кредитора. Тому боржники в багатьох випадках наполягають на включення у 

договір умови про заборону передачі будь-якою із сторін будь-яких прав, які виходять з 

договору, третій особі без дозволу іншої сторони. У цьому випадку це було б важливою 

перепоною для отримання фінансування за договором факторингу. 

Клієнт та його боржник можуть укласти угоду про заборону передання грошової 

вімоги або її обмеження, але це не звільняє клієнта від зобов'язань або відповідальності 

перед боржником внаслідок передання грошової вимоги на порушення укладеної між ними 

угоди про заборону або обмеження факторингу. 

Загалом, вартість факторингу може бути розрахована за такою формулою [2]: 

 

ВФ = Ф × (r1 % : 100%) × (D : 365) + (r2 % : 100%) × S     (1), 

 

де ВФ – вартість факторингу, Ф – розмір профінансованих коштів, r1 – плата за 

фінансування у % річних, D – кількість днів користування, r2 – плата за управління 

дебіторською заборгованістю та розрахунково-касове обслуговування у %, S – сума 

заборгованості дебітора. 

Розмір плати також залежить від розміру фінансування та строку виконання 

зобов’язань дебіторами клієнта. Також варто зазначити, що вартість факторингу 

зменшується при збільшенні обсягів переданої на обслуговування дебіторської 

заборгованості, крім того продавцю для підтримки ліквідності не потрібно зменшувати 

зростання дебіторської заборгованості [3]. 

Підсумовуючи викладене необхідно констатувати, що факторинг на сьогодні є 

унікальний фінансовий інструмент, який може ефективно вирішувати велику кількість 

завдань та проблем і його сутність та переваги є очевидними.  

З метою розширення факторингової діяльності в Україні доцільно на наш погляд 

проводити підготовку кваліфікованих фахівців, які б могли грамотно і професійно 

здійснювати факторингові операції, а також необхідно усунути дефіцит інформації серед 

суб’єктів підприємницької діяльності про факторингові послуги.  
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ  

ЗА СТРОКАМИ ЙОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

Податок на додану вартість – непрямий податок, який нараховується і сплачується у 

відповідності до вимог Податкового кодексу України [1].  

Методика прогнозування надходжень податку на додану вартість, яку було розроблено 

за рішенням Уряду при формуванні проекту Державного бюджету передбачає розрахунок 

прогнозних надходжень податку на додану вартість. У процесі надлишкової сплати ПДВ 

застосовується такий інструмент, як бюджетне відшкодування [2].  

Бюджетне відшкодування – відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі 

підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами 

перевірки платника.  

Система електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ), організована на 

центральному рівні ДФС, автоматичний облік у розрізі платників податку забезпечується у 

відповідності до змін Податкового кодексу наступним чином [1]: сум податку, що містяться 

у виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, та розрахунках 

коригування до них; сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну 

територію України; сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного 

адміністрування ПДВ; суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові 

накладні в ЄРПН; інші показники, які передбачені ПКУ.  

Платник ПДВ на власний розсуд обирає один із двох способів отримання 

відшкодування: або зарахування у зменшення податкових зобов’язань наступних періодів, 

або повернення. Зазначає своє рішення в декларації, а обравши повернення на рахунок, додає 

до декларації заяву про повернення суми бюджетного відшкодування [3].  
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Порівняння строків відшкодування ПДВ зображені в таблиці 1. 

ПДВ міститься майже у всіх операціях пов’язаних з купівлею-продажем товарів та 

послуг. На сьогоднішній день цей податок складає найбільшу частку податкових надходжень 

до державного бюджету України. Згідно зі звітом Фіскальної служби України за 2017 рік у 

2017 році до загального фонду державного бюджету зібрано 183,5 млрд. грн податку на 

додану вартість, що на 35,1 млрд. грн. більше ніж у 2016 році (у 2016 році сума зібраного до 

бюджету ПДВ склала 148,5 млрд. грн.) [4]. 

Таблиця 1 

Різновид строків  відшкодування ПДВ 

Види строків відшкодування ПДВ 

Звичайне 

відшкодування 

Напівавтоматичне 

відшкодування 

Автоматичне 

відшкодування 

Після закінчення 

терміну звітування 

Після закінчення 

терміну звітування 
Після подання декларації 

Можливість проведення виїзної 

перевірки 
+ – – 

Максимально можливий строк 

отримання відшкодування (днів) у 

тому числі: 

40 

26 11 
(без виїзної), 

або 70 

(з виїзною) 

Строк перевірки достовірності 

(календарних днів) 

30 20 5 

(тільки камеральна), (тільки камеральна) (тільки камеральна) 

або 60   

(камеральна та 

виїзна) 
  

Строк подання висновку 
5 3 3 

(днів) (робочих днів) (робочих днів) 

Строк перерахування 

(операційних днів) 

 

5 

 

3 

 

3 
Джерело [3] 
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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Інфраструктура ринку фінансових послуг покликана створити належні умови для 

задоволення фінансових потреб суб'єктів господарювання, сприяти координації всіх їхніх 

економічних інтересів, допомагати вийти на світовий рівень економічних та фінансових 

відносин. Інфраструктура ринку фінансових послуг – це сукупність установ, організацій та 

інших суб’єктів сфери обігу фінансових активів, що забезпечують необхідні умови 

функціонування ринкової економіки. 

Інфраструктура ринку фінансових послуг покликана забезпечувати можливість 

реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання, сприяти координації всіх їхніх 

економічних дій, допомагати їм інтегруватись у світовий економічний та фінансовий 

простір. Ринкова інфраструктура – це система установ і організацій (банків, бірж, страхових 

компаній, консультаційних та інформаційно-маркетингових фірм), які забезпечують вільний 

рух товарів і послуг на ринку. 

Склад інфраструктури: професійні учасники (торговці цінними паперами); 

організатори торгівлі (фондові біржі та позабіржові фондові торговельні системи); 

посередники в торговельних угодах (брокери та дилери); посередницькі фінансові інститути 

(комерційні банки, небанківські депозитні установи, кредитні асоціації, спілки, ощадні 

інститути, страхові компанії, пенсійні фонди, фонди грошового ринку, інвестиційні компанії, 

інвестиційні фонди); реєстратори цінних паперів; депозитарії, клірингові депозитарії; 

розрахунково-клірингові банки; саморегульовані організації ринку цінних паперів; 

інформаційно-аналітичні інститути. 

В Україні поступово створюється інфраструктура ринку фінансових послуг: 

функціонує біржова система, Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС), створено 

широку мережу посередницьких інститутів, реєстраторів і зберігачів цінних паперів, діють 

депозитарій НБУ для державних цінних паперів, Національний депозитарій та 

Міжрегіональний фондовий союз (МФС) – для корпоративних цінних паперів. 

Діяльність професійних учасників торгівлі регулюють закони України, зокрема Закон 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Така діяльність 

досить різноманітна, адже починається з організації торгівлі, тобто здійснення цивільно-

правових відносин з цінних паперів, і закінчується діяльністю з ведення реєстрів власників 

іменних цінних паперів. 
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Значна роль посередництва в складі інфраструктурних складових ринку фінансових 

послуг, тобто сукупності фінансових установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки, 

пенсійні фонди, інвестиційні фонди тощо), функції яких полягають в акумулюванні коштів 

громадян та юридичних осіб і в дальшому їх наданні на комерційних засадах в 

розпорядження позичальника. 

Роль та значення інфраструктурних складових на ринку фінансових послуг полягають 

у такому: 

 по-перше, вони консолідують ризики, перебираючи на себе багато з них, 

насамперед ризик неповернення виданих позичок та виплати процентів у строк (дефолт); 

 по-друге, забезпечують деномінацію заощаджень. Дрібні позички в 

інфраструктурного посередника нагромаджуються поступово. Згодом на їх основі 

укладаються угоди з цінними паперами на більші суми; 

 по-третє, з другого положення випливає так званий ефект масштабу угоди: на чим 

більшу суму укладено угоду, тим нижчими виявляються адміністративні, консультаційні, 

юридичні та інші подібні витрати. 

Інфраструктурний посередник має простіший доступ і можливості придбати 

інформацію з широкого кола питань, які стосуються обігу цінних паперів. 

Посередництвом між емітентами та інвесторами, займається досить значна кількість 

фінансових інститутів, багато з яких мають власні функціональні обов'язки. Так, комерційні 

банки обслуговують свою клієнтуру, залучають грошові кошти на рахунки, надають позички 

на різноманітні строки. Але, крім цього, вони на замовлення клієнтів купують і продають 

цінні папери, виплачують за ними дивіденди та проценти. Або, наприклад, пенсійні фонди за 

своїм призначенням мають нагромаджувати кошти членів фонду для наступних виплат 

пенсій (за укладеним договором між адміністрацією фонду та його членами). Нагромаджені 

грошові вклади учасників вкладаються в цінні папери, і фонд одержує певні доходи. За 

своєю суттю операції фонду з цінними паперами являють собою спільне інвестування членів 

фонду. 

Крім посередників, серед інфраструктурних складових велику роль на ринку 

фінансових послуг відіграють організатори торгівлі – фондові біржі, а зі зростанням 

масштабів операцій – позабіржові фондові торговельні системи. В Україні організаторами 

торгівлі є також центри сертифікатних аукціонів. 

Ринок цінних паперів поділяється на організований та неорганізований. 

Організований ринок цінних паперів – це фондові біржі та позабіржові торговельні системи, 

що функціонують на ньому. Неорганізований ринок – укладання угод з цінних паперів поза 
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біржею, найчастіше за телефоном. Зазначимо, що в Україні тільки 5% обігу цінних паперів 

припадають на організований ринок. 

Існують значні проблеми, пов'язані зі створенням Національної депозитарної системи. 

В Україні сьогодні на першому плані два завдання – створити систему обліку руху цінних 

паперів та забезпечити ліквідність фондового ринку. Ці проблеми практично поєднані зі 

створенням централізованої депозитарної системи та бездокументарної системи обігу цінних 

паперів. Відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» структура Національної 

депозитарної системи складається з двох рівнів: нижнього – зберігачі, які ведуть рахунки 

власників іменних цінних паперів, та реєстратори; верхнього – Національний депозитарій 

України та депозитарії, які ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють клірингові операції з 

цінними паперами. 
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СУТНІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ БАНКУ 

 

Визначення сутності основних економічних категорій є одним з найважливіших 

напрямів наукових досліджень. Водночас складність дослідження будь-якого питання в 

сфері економічних відносин пов’язана з існуванням ряду дискусійних моментів і відсутністю 

єдиної наукової думки. Проаналізувавши велику кількість наукових робіт з питання 

споживчого кредитування, необхідно зазначити, що відсутнє таке поняття як кредитний 
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портфель споживчого кредитування банку. Тому спочатку проаналізуємо окремо такі 

економічні поняття як «кредитний портфель» та «споживче кредитування». У зв’язку з цим 

вважаємо логічним спочатку дослідити сутність «кредитного портфеля», а далі глибше 

вивчити його функціонування на основі його деталізації, а саме «кредитного портфеля 

споживчих осіб». 

Насамперед, розглянемо головні наукові підходи до трактування сутності кредитного 

портфеля і згрупуємо визначення даного поняття, сформульовані різними науковцями та 

практиками за основними ознаками. 

Згрупуємо визначення поняття «кредитний портфель» за трьома ознаками. Зокрема, 

науковці, які при визначенні підходів до сутності кредитного портфелю були віднесені до 

першої групи [1; 2; 3; 4], розглядають кредитний портфель як сукупність виданих позичок, 

тим самим враховують лише здійснення кредитної операції банківською установою. 

Другу групу визначень формують наукові підходи авторів [5; 6], які наголошують на 

тому, що кредитний портфель є складним управлінським процесом, що характеризує вибір 

напрямків вкладень, тобто плановані дії. Цим підкреслюється значення кредитування серед 

інших банківських послуг.  

Третя група [7] відображає значення здійснення кредитних операцій на макрорівні, 

тобто розгадається роль та значення кредитного портфеля не тільки на рівні банківської 

установи, але і на мегарівні рівні. 

Підсумовуючи аналіз визначень поняття «кредитний портфель», які в своїй основі 

розглядають його як сукупність наданих банком позичок і враховують фактор одержання 

доходу як стратегічної мети функціонування банку. Однак, на нашу думку, такі підходи 

мають дещо спрощений характер та не відображають ключової ролі кредитування в системі 

операцій комерційного банку. За таких умов при розробці методичних основ формулювання 

поняття кредитного портфеля ще необхідно спиратися передусім на основні принципи 

діяльності комерційного банку, які відображають конкретні умови функціонування його на 

ринку і стратегічні цілі банківської установи. 

Далі розглянемо головні наукові підходи до трактування сутності споживчого кредиту. 

Проведений аналіз підходів до визначення сутності споживчого кредиту, у нормативно-

правових актах України та окремими науковцями [2, с. 180; 8, с. 198; 9; 10], дозволив 

зробити висновок, що визначення споживчого кредиту є дискусійним у кожній його частині. 

Отже, проблема визначення сутності споживчого кредиту полягає у чотирьох аспектах: у 

визначенні об’єкта кредитування, суб’єкта кредитування, валюти кредиту та принципів, 

відповідно до яких здійснюється кредитування. 

Різні за змістом та характером визначення споживчого кредиту, наведені в науковій 
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літературі, є свідченням того, що цей вид кредиту є недостатньо досліджуваним. Відсутність 

узгодженості у визначенні суб’єктів і об’єктів, а також чіткого переліку принципів і 

особливостей цієї форми кредиту обумовлює необхідність авторського визначення 

споживчого кредиту.  

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що споживчий кредит – це кредит, 

який надається банком або небанківською фінансово-кредитною установою фізичній особі – 

резиденту в національній валюті для потреб, що не пов’язані з підприємницькою діяльністю 

на умовах повернення, строковості та платності. У разі, якщо кредитодавцем є банк, такий 

кредит називають банківським. 

Підсумовуючи вищевикладені поняття «споживчого кредиту» та «кредитного 

портфеля», дамо власне визначення «кредитного портфеля споживчого кредитування». 

Кредитний портфель споживчого кредитування можна визначити як сукупність 

кредитів, наданих банком або небанківською фінансово-кредитною установою фізичній 

особі – резиденту в національній валюті для потреб, що не пов’язані з підприємницькою 

діяльністю, та сформовану з метою одержання прийнятного рівня доходу і забезпечення 

платоспроможності банку при мінімальному рівні кредитних ризиків. 

В цьому понятті відтворені три ключові пов’язані між собою аспекти діяльності 

банківської установи – дохідність, ліквідність, ризик. Дані параметри найбільш доцільно 

аналізувати та управляти ними не так з точки зору окремих наданих банком позичок у 

взаєминах із конкретними клієнтами, як з позицій всієї сукупності виданих споживчих 

кредитів в рамках кредитного портфеля конкретного банку. Кредитний портфель споживчого 

кредитування повинен розглядатись комерційним банком як єдиний об’єкт управління зі 

структурою, що класифікована за типами позичальників, умовами кредитування, напрямами 

вкладень з відповідним рівнем дохідності та кредитного ризику для банківської установи. 

Якісний кредитний портфель споживчого кредитування є результатом цілеспрямованих 

та ефективних управлінських рішень посадових осіб, які відповідають за кредитну діяльність 

фізичних осіб комерційного банку. Процес формування кредитного портфеля фізичних осіб 

надзвичайно важливий для банківських установ, оскільки дані кредитні операції хоча і є 

найбільш прибутковими, водночас вони й найбільш ризиковані. 

З наведеного вище можна зробити наступні висновки. Кредитний портфель споживчого 

кредитування банку слід розглядати не як просту сукупність наданих позичок фізичним 

особам, що є результатом хаотичного проведення активних операцій, а як структурований 

портфель кредитів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню, характер 

якого документально заздалегідь визначається  кредитною політикою – стратегією і 

тактикою банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування фізичних осіб на 
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основі принципів кредитування. 
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ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНЬОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

На даний час як за кордоном, так і в Україні є безліч підходів до оцінки фінансового 

стану банківських установ, які передбачають оцінку надійності, економічного потенціалу, 
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фінансової стійкості. Проте, важливою проблемою залишається регулювання та визначення 

підходів до розробки відкритих рейтингів діяльності банківських установ, які забезпечують 

прозорість банківської системи і задоволення інформаційних потреб клієнтів банків.  

Саме такі відкриті рейтинги публікують як загальновизнані лідери ринку 

Standard&Poor’s, Мoody’s, Fitch, так і відносно молоді національні рейтингові агентства. В 

Україні статус уповноваженого рейтингового агентства (РА) мають такі агентства: Кредит-

Рейтинг, Рюрік, «ІВІ-Рейтинг», «Експерт-Рейтинг» та «Стандарт-Рейтинг». Кожне з цих 

рейтингових агентств при оцінці діяльності банків розробляє власну методику. Ці методики, 

відрізняються набором показників і критеріїв оцінки банків.  

Хоча в подальшому отримані результати переводять в Національну шкалу яка включає 

довгостроковий і короткострокові кредитні рейтинги, а ті в свою чергу поділені на рейтинги 

інвестиційного та спекулятивного класу.  

Окрім того національні рейтингові агентства визначають рейтинги надійності 

банківських депозитів, використовуючи при цьому також різні методики а результати 

аналізу трансформують в рейтинг який коливається від 1 до 5 (6) рівнів. Окрім того, на 

сьогоднішній день в усіх країнах Євросоюзу з регулятивними цілями кредитні рейтинги 

використовуються при визначенні вимог до капіталу.  

Орієнтиром слугують вимоги Базельського комітету з банківського нагляду, згідно з 

якими при розрахунку регулятивного капіталу необхідно враховувати кредитний рейтинг, 

який показує рівень кредитних ризиків активів, у які розміщується капітал. Тому роль 

діяльності рейтингових агентств у цьому питанні важко переоцінити. 

Слід зазначити, що за останні роки зростає значимість рейтингової оцінки, яку надають 

вітчизняні рейтингові агентства. Більшість банків з приватним капіталом мають рейтингову 

оцінку одного з національних рейтингових агентств. Загалом національними рейтинговими 

агентствами станом на кінець 2018 р. надано рейтингову оцінку позичальника 71 банку, 34 

банкам присвоєно рейтинг надійності депозитів та 3 банки мають рейтингову оцінку 

боргових інструментів. Характерною ознакою методик оцінки діяльності банків всіх 

рейтингових агентств є використання таких показників як якість активів, достатність 

капіталу, ліквідність, прибутковість, ризики. Таким чином практично всі рейтингові 

агентства використовують ті ж показники, що і НБУ при оцінці фінансового стану банків за 

системою CAMELSO. 

Так, рейтингове агентство (РА) «Кредит-Рейтинг» при визначенні кредитного рейтингу 

банків аналізує дві групи показників:  
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1. Аналіз ефективності управлінського менеджменту, що у свою чергу включає оцінку 

становища банку на ринку та регулювання ринку, аналіз банківської клієнтури, 

організаційної структури банку та стратегію і тактику його розвитку;  

2. Аналіз фінансового менеджменту: аналіз капіталу, прибутковості, ліквідності і 

характеристику ресурсів, управління ризиками, диверсифікацію та гнучкість фінансової 

діяльності банку. 

На другому місці за кількістю присвоєних кредитних рейтингів банкам є рейтингове 

агентство ІВІ-рейтинг. Рівень кредитного рейтингу позичальника ІВІ-рейтинг визначає на 

основі комплексного кредитно-рейтингового аналізу, який базується на визначенні трьох 

груп показників:  

1. Аналіз зовнішнього середовища діяльності (який передбачає оцінку нормативної 

бази, що регулює діяльність; статистичних даних та тенденцій розвитку банківської системи; 

ринкової позиції; оцінку конкурентоспроможності).  

2. Аналіз внутрішнього середовища, який у свою чергу включає: аналіз системи 

менеджменту, який полягає у вивченні системи управління та прийняття рішень, досвіду та 

репутації вищого керівництва, відкритості та прозорості позичальника/емітента та його 

персоналу); аналіз фінансового профілю (аналіз структури та якості активів, структури 

зобов’язань, достатності капіталу, рівня ліквідності, фінансових результатів та ефективності 

діяльності); управління ризиками  

3. Аналіз на встановлення ознак фіктивності Цікавим моментом методології є те, що 

рейтингове агентство не використовує певного вагового коефіцієнта для кожного з 

рейтингових факторів або за різними складовими в рамках кожного з факторів, оскільки 

вважає що відповідна вага може змінюватись у залежності від конкретних обставин. ІВІ 

рейтинг визначає рейтинг надійності банківських вкладів і його шкала включає 6 рівнів від 

«6» – виключна надійність до «1» – наднизька надійність. 

РА «Рюрік» при визначенні кредитного рейтингу банків акцентує увагу на таких 

показниках, як загальний стан банку, стан банківської системи, динаміка і оцінка якості 

активів, аналіз і оцінка якості зобов’язань, аналіз власного капіталу та характеристика емісії 

облігацій банку і фінансовий аналіз випуску облігацій. 

РА «Стандарт-Рейтинг» визначає кредитний рейтинг та рі-рейтинг банків 

використовуючи підхід CAMELS, що передбачає оцінку, достатності капіталу і підтримки 

акціонерів, якості активів, якості управління, прибутковості, ліквідності та частки банку на 

національному ринку, крім цих показників рейтингове агентство визначає так звані «сплячі» 

критерії, зокрема відносини банку з регулятором, Фондом гарантування вкладів фізичних 
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осіб, податковими органами, Держфінмоніторингом і т. д. Крім того РА визначає рейтинги 

надійності депозитів, які поділені на 6 рівнів. 

Методика оцінки банків РА «Експерт-Рейтинг» включає такі показники як адекватність 

капіталу, ліквідність, якість активів, дохідність операцій банку, відносини банку з 

акціонерами, взаємовідносини з владою, частка ринку і конкурентне середовище, валютний і 

процентний ризик, додаткові фактори, політику при врахуванні зовнішньої підтримки від 

акціонерів. При оцінці надійності депозитів агентство використовує 6 рівнів рейтингу, де ua1 

(найвищий із можливих рівень надійності депозиту), а ua6 (недостатній рівень надійності 

депозиту). 

Отже, на сучасному етапі спостерігається стійка тенденція до зростання ролі кредитних 

рейтингів, рейтингів надійності депозитів, рейтингів корпоративного управління. Все більше 

банків отримують рейтингові оцінки хоча б одного з рейтингових агентств національного чи 

міжнародного, на даний час лише 10 банків мають оцінки декількох рейтингових агентств, 

переважно ці банки відносять до груп державних, або до банків іноземних банківських груп. 

Банки з приватним капіталом переважно мають оцінку лише одного з національних 

рейтингових агентств і як правило більшість з них має оцінку на інвестиційному рівні. Якість 

діяльності рейтингових агентств перевіряєтся тільки часом. Загально визнано, що з моменту 

організації агентства до початку його повномасштабної діяльності проходить приблизно 5-6 

років. Вітчизняні рейтингові агентства є достатньо молодими і постійно знаходяться в 

пошуку нових підходів і методик оцінки суб’єктів господарювання і банків. Незважаючи на 

те що більшість рейтингових агентств оновили методології оцінки банків, основними 

проблемами які вимагають вирішення залишаються питання постійного вдосконалення 

методології, враховуючи тенденції розвитку ринку банківських послуг, а добитися 

об’єктивності рейтингів можна лише при повній незалежності рейтингового агентства від 

державних органів, регуляторів, об’єднань учасників ринку. 
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РОЗВИТОК МЕТОДИК ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОРЖНОСТІ 

БАНКІВ УКРЇАНИ  

 

Сучасні ринкові умови діяльності підприємств та організацій вимагають створення 

ефективної банківської системи, яка повинна відповідати міжнародним стандартам та 

сприяти отриманню передових позицій розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання на 

світовій арені. Одним із визначальних критеріїв оцінки стану функціонування банківських 

установ є конкурентоспроможність. 

Метою даного наукового дослідження стало системне вивчення сутності категорії 

«конкурентоспроможність», висвітлення результатів проведення оцінки 

конкурентоспроможності банків заснованої на теорії конкурентних переваг та визначення 

можливостей покращення результатів їх діяльності у динамічно змінюваному жорсткому 

конкурентному бізнес-середовищі.  

Процес розвитку ринкової економіки характеризується нестабільністю як зовнішнього, 

так і внутрішнього організаційного середовища, що спричиняє змінюваність впливу 

порівнюваних конкурентних переваг суб`єктів кредитно-фінансового ринку на формування 

їх конкурентних позицій а це, у свою чергу, означає, що конкурентоспроможність банків, як і 

решти фінансових установ, є відносним поняттям. Виходячи з узагальнення досвіду 

трактування провідними вченими сутності поняття «конкурентоспроможність» [1; 2; 3; 4], 
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нами запропоновано власні визначення вищезазначеного поняття стосовно банківської 

сфери, а саме:  

1. Конкурентоспроможність – це властивість, яка забезпечує можливість суб’єкту 

ринку – банку – успішно змагатися з іншими, відповідати головним вимогам ринку та 

задовольняти потреби споживачів.  

2. Конкурентоспроможність – це здатність банків боротися за прихильність споживача.  

3. Конкурентоспроможність – це сукупність властивостей (характеристик, зовнішніх та 

внутрішніх конкурентних переваг) певного банку, які забезпечують можливості тримати 

передові позиції, перемагати у конкурентній боротьбі та долати випробування ринку. 

Отже, існують різні підходи до визначення суті та оцінки конкурентоспроможності 

організацій, тобто відсутня їх уніфікація. Кожна галузь економіки формує свою власну базу 

показників, які і визначатимуть конкурентоспроможність.  

До того ж, проблема щодо оцінки конкурентоспроможності зумовлена ще й тим, що в 

українських банках майже відсутні системність та комплексність стосовно визначення стану 

конкурентоспроможності та набору показників (критеріїв) її оцінки.  

Управління конкурентоспроможністю банку є досить складним процесом, який 

уособлює сукупність прийомів цілеспрямованого впливу, дій керівників щодо формування 

потужного потенціалу банківської установи та спрямування його на забезпечення 

можливостей банку стати одним із найбільш впливових суб’єктів на фінансовому ринку. До 

основних конкурентних переваг банку віднесені такі: кредитний портфель, клієнтська база, 

імідж банку, професійність менеджменту, готовність власників та керівництва рятувати банк, 

фінансова стійкість [5].  

Проте можна додати ще деякі суттєві позитивні характеристики банківських установ, 

що також визначатимуть рівень їх конкурентоспроможності, а саме: наявність унікальних 

банківських продуктів, високий рівень кваліфікації банківського персоналу, чітка стратегії 

розвитку установи, велика кількість філій та представництв. Сучасна система управління 

банками повинна бути спроможною напрацювати та реалізувати новітні методики щодо 

оцінки їх конкурентоспроможності. 

Вважаємо, що конкурентні переваги, які стали основою у визначенні стану 

конкурентоспроможності доцільно представити у вигляді ключових факторів успіху 

банківських установ, орієнтація на які і забезпечуватиме високі результати їх діяльності. 
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Фінансова безпека банку – це захист фінансових інтересів банку, його фінансової 

стійкості і середовища, в якому він функціонує. Сучасні особливості функціонування 

фінансових ринків зумовлюють зростання ролі фінансової безпеки для кожного 

комерційного банку. Це питання є складним з огляду на можливість виникнення 

несприятливих ситуацій на декількох рівнях (макро-, мезо-, та мікрорівні) як окремо, так і 

комплексно.  

Забезпечення фінансової безпеки комерційних банків та їх установ є дуже важливим ще 

й тому, що підрив довіри до кредитних інститутів негативно впливає на фінансову безпеку 

всієї країни. Насамперед, слід зазначити, що фінансова безпека банків – проблема не тільки 

національна, а й міжнародна. Крім того, на макрорівні фінансова безпека комерційних банків 

в першу чергу потерпає від глобальних та міжнародних фінансових криз, головними 

причинами яких можуть бути: недостатній контроль над комерційними банками; слабке 

управління ними; надмірне втручання уряду в справи банку.  

Загалом, на макро- та мезорівнях фінансова безпека банківської системи залежить від 

таких факторів:  

 внутрішньої і зовнішньої політики, економічної стабільності;  

 ступеню залежності банківської системи від внутрішніх і зовнішніх джерел 

фінансування;  
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 ступеню концентрації активів банків у різних країнах або галузях промисловості;  

 структури власності банківських установ.  

На мікрорівні фінансовій безпеці комерційних банків загрожує брак власних коштів, 

цілеспрямований підрив ділової репутації, неточна оцінка кредитних ризиків, відсутність 

бази даних про несумлінних позичальників, недосконалість кадрової політики, використання 

фальшивих векселів, зростання кримінальної активності тощо.  

Одними з найбільш поширених внутрішніх ризиків фінансової безпеки банків є:  

 неправомірна розтрата коштів службовцями банків;  

 незаконне привласнення доходу;  

 підробка витрат;  

 зловживання реальними активами банку або клієнта;  

 перевищення повноважень управлінським персоналом;  

 підробка документів або внесення в них недостовірних даних;  

 підробки в сфері бухгалтерського обліку.  

Слід зазначити, що питання сутності та факторів фінансової безпеки є предметом 

широких наукових дискусій, але не є основним об’єктом цього дослідження.  

Дослідженням цієї проблеми займаються і вітчизняні, і закордонні науковці, і 

фінансисти – Бланк І. А., Барановський О. І., Перехрест Л. М., Пластун О. Л., Побережний С. 

М.  

На сьогодні у науковій літературі пропонують низку методичних підходів до 

визначення рівня фінансової безпеки, які можна розділити на наступні групи.  

Так як, на думку деяких фахівців, основою фінансової безпеки банку є його фінансова 

стійкість, існує певна можливість її оцінки з використанням показників фінансової стійкості. 

Але оцінка рівня фінансової безпеки банку на основі аналізу його фінансової стійкості є 

занадто вузькою, і це пов’язано з тим, що вона охоплює не всі напрями його діяльності і 

відповідно фінансової безпеки.  

Низка вчених пропонують оцінювати фінансову безпеку на основі визначення 

загального стану фінансової діяльності. Так, Бланк І. А. виокремлює п’ять систем аналізу 

фінансової безпеки, які базуються на таких методах його проведення: горизонтальному 

фінансовому аналізі, вертикальному фінансовому аналізі, порівняльному фінансовому 

аналізі, аналізі фінансових коефіцієнтів, інтегральному фінансовому аналізі [1, с. 121-140]. 

Такий підхід є дуже широким, оскільки в цьому випадку процес забезпечення фінансової 

безпеки ототожнюється фактично з усією діяльністю банку.  
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Найбільш поширеним є індикаторний підхід, який полягає у виборі певних показників, 

що характеризують фінансову безпеку, і порівняно з їх фактичних значень із граничними. До 

складу індикаторів автори включають показники, які характеризують різні сторони 

фінансового стану банку і дозволяють оцінити його фінансові результати за різними 

напрямками. В якості граничних значень індикаторів фінансової безпеки розуміють їх 

граничні величини, недотримання яких призводить до формування негативних тенденцій 

(виникнення загроз) у сфері фінансової безпеки, а отже, диспропорцій у діяльності банку і 

порушення його розвитку в цілому.  

Багато авторів дотримуються думки про необхідність визначення інтегрального 

показника фінансової безпеки банку. Але на сьогодні не існує єдиного загальновизнаного 

способу його розрахунку. 

На наш погляд, алгоритм побудови системи фінансової безпеки банку повинен мати 

такі етапи:  

1. Визначення стратегії розвитку банку, займаного ним сегмента на ринку 

організаційно-штатної структури, підходів до підбору персоналу.  

2. Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз. Аналіз кризових ситуацій, що мали місце 

раніше, їх причини та шляхи вирішення.  

3. Проведення аудиту наявних (раніше введених) заходів щодо забезпечення фінансової 

безпеки та аналіз їх відповідності виявленим загрозам.  

4. Моделювання нової системи фінансової безпеки банку: − план усунення виявлених в 

процесі аудиту зауважень; − пропозиції щодо вдосконалення фінансової безпеки банку, 

розрахунок всіх видів необхідних додаткових ресурсів; − плановані щомісячні витрати 

(бюджет) на забезпечення функціонування системи фінансової безпеки банку. визначення 

доцільності запланованих витрат.  

5. Відповідно до визначених загроз, створення структури, головним завданням якого є 

забезпечення діяльності системи фінансової безпеки.  

6. Експертна оцінка дієвості побудованої системи, введення її в експлуатацію.  

Отже, на сьогодні не існує єдиної методики оцінки фінансової безпеки банку. Тому, для 

отримання повної інформації про рівень фінансової безпеки банку необхідно застосування 

сукупності методів, оскільки окремо жоден з них не надає повну інформацію для прийняття 

управлінських рішень та планування відповідних заходів.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ 

 

Сучасні тенденції, що склалися у банківському секторі (введення тимчасових 

адміністрацій до банків, що визнані неплатоспроможними, наявність збиткового фінансового 

результату, зростання обсягу резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями, зниження кредитної активності банківських установ, що 

обумовлено погіршенням фінансового стану позичальників та високим рівнем 

невизначеності щодо подальшого економічного розвитку тощо), можна стверджувати, що 

питання управління якістю системи контролю кредитного ризику є актуальним. 

Визначення якості системи контролю кредитного ризику є важливим моментом 

оцінювання якості його організації та здійснення, а забезпечення високої якості системи 

контролю кредитного ризику є складовою частиною загальної проблеми з підвищення 

ефективності діяльності будь-якого банку. 

Ми встановили, що якість контролю кредитного ризику характеризується відповідністю 

вимогам, тобто результативністю прийнятих рішень та дій щодо впливу на рівень кредитних 

ризиків, метою яких є формування прийнятного співвідношення між прибутковістю та 

ризикованістю кредитної діяльності банку. Очевидно, що зростання прибутку банку за 

рахунок ефективного контролю кредитних ризиків забезпечує збільшення його капіталу, 

покращання іміджу, репутації, забезпечення більш якісного обслуговування позичальників, 

задоволення інтересів власників, керівників, працівників. 

Як правило, у різних системах, ефективність контролю кредитного ризику оцінюється 

за допомогою єдиного критерію – показника рівня непрацюючих кредитів, що, у цьому 

випадку, зумовлює концептуальну і методичну обмеженість підходу до проблеми 

ефективності контролю кредитного ризику. 

Невпинне прирощення показника непрацюючих кредитів (NPL) засвідчило 

незадовільну якість кредитного портфеля. По-перше, зростання значення NPL існує вже 

після вжиття удосконалених наглядових технологій щодо багатьох банків. По-друге, 

ідентифікація пов’язаних кредитів на основі попереднього встановлення кінцевих власників 

та бенефіціарів підтвердила припущення про те, що інсайдерські зв’язки можуть працювати 

в обидва боки. При бажанні пов’язані кредити можуть або обслуговуватись належним чином, 

або – перетворитись на канал виведення активів з банків. По-третє, концентрація NPL 

засвідчила факт політично вмотивованого кредитування та нагляду, які за останній час 
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підсилились неоднозначними юридичними рішеннями на користь відтермінування 

погашення боргів перед державними банками [1]. 

Ми вважаємо, що доцільним є використання інтегральних оцінок для визначення якості 

контролю кредитного ризику. На рівні кредитного портфеля банку важливим є встановлення 

зв’язку між показниками якості контролю кредитного ризику та ефективністю банківської 

установи. Такий висновок випливає з того, що кредитні операції при високому рівні 

організації кредитної роботи можуть бути в одних випадках основним джерелом 

банківського прибутку, а в інших – при відсутності адекватного контролю за рівнем 

кредитного ризику – основним чинником дестабілізації фінансового стану банку. 

Показники ефективності характеризують кількісний аспект регулювання кредитних 

ризиків і відображають результати вирішення стратегічних завдань банку через фінансові 

показники. Тобто ці показники дають змогу визначити реальний чи потенційний фінансовий 

ефект від здійснення контролю кредитного ризику, який відображається на збільшенні 

прибутковості кредитних операцій, зниженні обсягу втрат банку від кредитування порівняно 

із зростанням величини витрат на регулювання кредитних ризиків. 

Відповідно, методологія оцінки якості контролю кредитного ризику складається з таких 

етапів: проведення оцінювання ефективності контролю кредитного ризику; аналіз показників 

ефективності роботи банку, що відображають його діяльність з кредитування; формування 

моделі управління якістю контролю кредитного ризику банку. 

Модель управління якістю контролю кредитного ризику базується на розрахунку 

оцінки якості управління. В основу даного методичного підходу було покладено гіпотезу про 

наявність зв’язку між оцінкою ефективності контролю кредитного ризику та показниками 

ефективності роботи банку, які безпосередньо пов’язані з наданням кредитів.  

Ефективність системи управління кредитним ризиком банку залежить від якості та 

достовірності методів управління кредитним ризиком, до яких належать: уникнення ризику 

(відмова від ненадійних клієнтів); мінімізація рівня ризику (резервування коштів, розподіл, 

лімітування, створення систем гарантування); передача ризику (страхування, сек’юритизація, 

хеджування); утримання ризику (прийняття банком ризику у повному обсязі). 

У системі управління кредитним ризиком банку доцільною є деталізація кредитного 

ризику за видами кредитів із метою його мінімізації. Саме такі можливості надає 

портфельний аналіз, який базується на матричному методі, який  деталізує ступінь 

ризикованості кредитів залежно від темпів зростання обсягу кредитування та результату 

коефіцієнта відхилення рівня проблемної заборгованості [2]. 

Такий підхід дає змогу побудувати матрицю конкурентного позиціонування кредитних 

ризиків за окремими видами кредитів. 
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На нашу думку, в сучасних умовах значна частина проблем, пов’язаних з посиленням 

ризиковості кредитної діяльності банків, зумовлена саме відсутністю стратегічного підходу 

до управління кредитним ризиком. Такий підхід передбачає виокремлення стратегічної 

підсистеми управління кредитним ризиком, спрямованої забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень в сфері кредитування якісною інформацією щодо конкурентного 

позиціонування окремих сегментів ринку кредитних ресурсів в площині генерування 

кредитного ризику для банківської установи, яка працює на цьому сегменті. 

У даний час одним з найбільш поширених серед інструментів стратегічного управління 

є портфельний аналіз. По відношенню об’єктної області управління кредитним ризиком 

банку, стратегічний портфельний аналіз можна розглядати як це інструмент, за допомогою 

якого менеджмент банку виявляє та оцінює перспективи розвитку кредитної діяльність з 

метою чіткого визначення галузевих пріоритетів надання кредитів, додержання яких 

забезпечить необхідну якість кредитного портфеля щодо сукупного кредитного ризику. При 

цьому оцінюється відносна привабливість активізації кредитної діяльності на різних 

сегментах ринку кредитних послуг і безпечність кредитної діяльності на кожному з цих 

ринків. 

При цьому головною метою стратегічного портфельного аналізу в системі управління 

кредитним ризиком є раціоналізація розподілу кредитних ресурсів між сегментами ринку з 

огляду на, притаманний їм кредитний ризик. 

У загальному вигляді схема проведення стратегічного портфельного аналізу в системі 

управління кредитним ризиком має передбачати: розподіл кредитів на стратегічні одиниці 

бізнесу; визначення відносної ризикованості окремих стратегічних одиниць і перспектив 

розвитку відповідних ринків; побудова та аналіз портфельних матриць (матриць 

стратегічного планування) і визначення бажаної стратегічної позиції кредитного портфеля; 

розробка стратегії розвитку для кожної одиниці бізнесу. 

Отже, для оцінки конкурентних позицій будь-яких об’єктів формування кредитного 

портфеля банку з точки зору забезпечення його високої якості щодо нівелювання кредитних 

ризиків можуть використовуватися різні методи, але особливий інтерес, на нашу думку, 

представляють якісні методи оцінки. Одним із головних інструментів якісного аналізу 

позиціонування в конкурентному середовищі, обґрунтування стратегічних галузевих 

пріоритетів формування безпечного кредитного портфеля банку є матричні методи. 
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ВПЛИВ НЕПРАЦЮЮЧИХ КРЕДИТІВ НА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА 

ПРИБУТКОВІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 

 

Проблема зростання проблемної кредитної заборгованості зумовлює об’єктивну 

необхідність дослідження впливу недіючих кредитів на обсяг власного капіталу та 

прибутковість банку, аналізу та моделювання даного процесу в сучасній банківській 

практиці, а також пошуку ефективних шляхів визначення рівня його адекватності 

проблемним активам. З огляду на це, актуальним є збільшення рівня капіталізації банківської 

системи України як необхідної умови її протидіяти банкрутствам банків, забезпечення 

фінансової стійкості та надійності. 

У сучасних умовах, для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні, необхідна 

ефективно функціонуюча, надійна та розвинена банківська система, яка б забезпечила 

кредитування реального сектору економіки. Для забезпечення ефективного функціонування 

банківської системи України, в умовах кризового стану економіки та посилення 

євроінтеграційних процесів, необхідно дослідити вплив непрацюючих кредитів на власний 

капітал та прибутковість банків. Як відомо, недосконалий ризик-менеджмент кредитної 

діяльності банку, результатом якого є збільшення рівня непрацюючих кредитів (з англ. non-

performing loans (NPL)), негативно впливає на ліквідність, платоспроможність і 

прибутковість банків [1]. 

Збиткова діяльність банківського сектору в 2014-2016 роках була обумовлена значними 

витратами на формування резервів за втратами від активних операцій. Витрати на 

формування резервів за активами були  спричинені збільшенням обсягів недіючих кредитів в 

умовах глибокої економічної рецесії та девальвації, а також списанням кредитів банків у 

Криму й на Донбасі з причини анексії цих територій. Формування та використання цих 

резервів банками України визначається Положенням про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим 

Постановою Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351 [2]. Відповідно до цього положення 
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вітчизняні банки здійснюють оцінку ризику того, що виконання боржником зобов’язання 

проводитиметься з перевищенням строків, передбачених умовами договору, або в обсягах, 

менших, ніж передбачено договором, або взагалі не проводитиметься за всіма активними 

банківськими операціями та наданими банком фінансовими зобов’язаннями.  

За результатами аналізу впливу обсягу зростання резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними операціями банків на фінансовий результат, нами встановлено, 

що простежується обернена залежність між зростанням обсягу формування резервів для 

відшкодування можливих втрат за активними операціями банків і рентабельністю їх активів. 

Як можна простежити на рис. 1, основною причиною збитковості вітчизняного банківського 

сектору є надмірно високий обсяг непрацюючих активів у загальній структурі активів банків 

України. 

 

Рис. 1. Залежність між обсягом сформованих резервів та рентабельністю активів і власного капіталу 

банків України за 2012-2017 роки (складено на основі [3]) 

 

Протягом 2014-2016 років простежується стійка тенденція до зниження рівня 

рентабельності активів вітчизняних банків, у той час як обсяги сформованих резервів мали 

тенденцію до зростання. Це є свідченням про погіршення ситуації та дестабілізації у 

банківській системі України. Лише у 2017 році відбулося збільшення прибутковості активів 

вітчизняних банків до рівня – 1,93, ще від’ємного значення, зовсім несуттєвого зменшення 

частки резервів за активними операціями до рівня 27,8% (було у 2016 році 27,9%). 

Ми вважаємо, що зростання обсягів резервів для відшкодування можливих втрат за 

активними операціями посилює навантаження на банки України та негативно впливає на їх 

ліквідність і платоспроможність. Це, в свою чергу, не може не впливати на процеси 

кредитування, а також створює передумови недовіри з боку вкладників та кредиторів банків. 

Створення суттєвих резервів під знецінення кредитів та погіршення якості кредитних 

портфелів банків є однією з причин зменшення зростання власного капіталу та зниження 

його прибутковості (рис. 1). 
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Аналізуючи статистичні дані, можна стверджувати, що частка негативно 

класифікованих кредитів у загальній сумі наданих банками кредитів коливалася в межах від 

2,3% (станом на 01.01.2009 р.) до 54,5 % (за станом на 01.01.2018 р.) і залишається значною 

дотепер (згідно з новою методологією Національного банку України). Тенденція до 

зменшення показника, що простежувалася протягом періоду 2010-2013 (рівень простроченої 

заборгованості на початок 2014 року склав 7,7% проти 13,5% станом на 01.01.2015р.), був 

результатом очищення кредитних портфелів від проблемної заборгованості внаслідок її 

списання, чому сприяло прийняття НБУ постанови щодо відшкодування банками 

безнадійної заборгованості за рахунок резерву [3]. 

Очевидно, що рівень недіючих кредитів та прибутковість банків тісно пов’язані. Нами 

встановлено, що рівень непрацюючих кредитів збільшують, а прибутковість банків України 

знижують: нестабільність національної економіки загалом; відсутність правових механізмів, 

що забезпечують захист фінансового суверенітету; можливість банків формально 

здебільшого відповідати вимогам НБУ, обходячи їх по суті; відсутність довгострокової 

стратегії розвитку і націленість більшості вітчизняних банків на одержання в 

короткостроковій перспективі максимального прибутку; малі, за світовим виміром, розміри 

вітчизняних банків. У 2014 році стрес-тестування 35 найбільших з них визначило потребу в 

їх докапіталізації у розмірі 56 млрд. грн.; нестабільність джерел ресурсної бази за істотного 

скорочення зовнішніх джерел; існуюча короткостроковість і висока ціна залучення та 

нестабільність депозитів клієнтів, їх масовий відплив з банківських установ;  істотне 

зменшення ресурсного потенціалу вітчизняних банків, зумовлене вилученням банківських 

депозитів; слабка диференціація активів банків (превалюють кредити); відсутність досвіду 

довгострокового кредитування; наявність значних кредитів, виданих спорідненим з банками 

особам; висока концентрація кредитних ризиків і масштабне погіршення якості кредитних 

портфелів банків; висока залежність банків від рефінансування НБУ; не надто суворі 

стандарти оцінки ризиків вітчизняними банками; невирішені питання з обмеження 

кредитування пов’язаних осіб, що контролюються тими ж особами, що й банк; конкуренція 

бюро кредитних історій між собою; відсутність політики фінансової безпеки банків і 

стратегії забезпечення фінансової безпеки банківської системи України; світові фінансові 

кризи [4]. 

Отже, невпинне прирощення показника недіючих кредитів (NPL) засвідчило 

незадовільну якість кредитного портфеля і суттєве зменшення показників прибутковості 

банків. По-перше, зростання значення NPL існує вже після вжиття удосконалених 

наглядових технологій щодо багатьох банків.  
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По-друге, ідентифікація пов’язаних кредитів на основі попереднього встановлення 

кінцевих власників та бенефіціарів підтвердила припущення про те, що інсайдерські зв’язки 

можуть працювати в обидва боки. При бажанні пов’язані кредити можуть або 

обслуговуватись належним чином, або – перетворитись на канал виведення активів з банків.  

По-третє, концентрація NPL засвідчила факт політично вмотивованого кредитування 

та нагляду, які за останній час підсилились неоднозначними юридичними рішеннями на 

користь відтермінування погашення боргів перед державними банками. 
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РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Ринок фінансових послуг вважається одним з найдієвіших механізмів забезпечення 

конкурентоспроможності країни, оскільки він дозволяє спрямовувати інвестиції у найбільш 

привабливі галузі економіки, і, таким чином, забезпечує економічне зростання країни.  
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На сучасному етапі інтенсивний розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг є 

необхідною умовою сталого економічного розвитку держави. Ринок фінансових послуг 

виник у результаті виникнення потреби в додатковій формі мобілізації коштів для 

фінансового забезпечення розвитку економіки держави, але, крім того, він також є певним 

фінансовим барометром економіки, який ефективно працює при низьких темпах інфляції, 

стабільній законодавчій і нормативній базі, сприятливому політичному кліматі та певному 

балансі інтересів у суспільстві .  

Глобалізація є однією з основних характеристик сучасного розвитку світу. На сьогодні 

вона охоплює майже всі сфери життєдіяльності людини, та її вплив стає дедалі відчутнішим. 

Особливу актуальність нині має дослідження проблем та особливостей економічної, зокрема 

фінансової глобалізації, що посилюється й членством України в глобальній торговельній 

системі Світової організації торгівлі.  

В Україні ринкові процеси відбуваються на фоні гострої нестачі інвестиційних 

ресурсів, необхідних для розвитку економіки. Питання гарантування прав і визначення 

законодавчих рамок інвестиційної діяльності повинно бути однією з пріоритетних функцій 

держави й суспільства. При визначенні внутрішнього інвестиційного потенціалу та засобів 

його використання завданням державного регулювання фінансового ринку в будь-якій країні 

є не стільки впорядкування діяльності позичальників капіталу й фінансових посередників, 

забезпечення стабільного розвитку та функціонування фінансового ринку в цілому, скільки 

детермінація кола та пошук шляхів вирішення проблем інвесторів, захист інвесторів, перш за 

все, дрібних і найменш захищених [1, с. 73] . 

Весь досвід економічного розвитку показує, що висока якість фінансових активів 

підвищує якість ринку і тим самим стимулює економічне зростання.  

На сучасному етапі розвиток ринку фінансових послуг характеризується 

глобалізаційними та інтеграційними процесами. Фінансова глобалізація є одним із процесів 

глобалізації, який розуміють як вільний та ефективний рух капіталів між країнами та 

регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального 

регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових стратегій ТНК та 

транснаціональних банків [1]. 

Глобалізаційні процеси в фінансовій сфері характеризуються посиленням 

взаємозалежності та взаємовпливу країн у сфері фінансових відносин, зростанням ролі 

міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху капіталів, а також джерел 

надходження доходів і розміщення активів в інших країнах. В основі фінансової глобалізації 

– вільний рух капіталів і валюти, їх перетинання національних кордонів, що призводить, в 

свою чергу, до формування глобальних фінансових ринків і світового фінансового 
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середовища. Отже, на фінансову глобалізацію впливає низка чинників, серед яких можна 

виділити такі: регулятивні, технологічні, політичні, соціальні, чинники якісних змін у 

фінансах та інші [2].  

Сучасна глобалізована економіка – це, перш за все, фінансова економіка у вигляді 

взаємопов’язаної та взаємозалежної системи фінансових ринків країн світу, які поділяються 

на ринки розвинуті та такі, що розвиваються. Світовий ринок фінансових послуг є складовою 

частиною світової фінансової системи, у який інтегровані національні ринки фінансових 

послуг країн з відкритою економікою. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг, 

зокрема, за своєю природою завжди були інтернаціональними – інвестори завжди шукали 

найкращі варіанти застосування капіталу в усіх країнах світу. Отже, найважливішою 

тенденцією розвитку сучасного ринку фінансових послуг є його глобалізація [5].  

Зауважимо, що на початку XXI століття стрімкий розвиток сегментів вітчизняного 

фінансового ринку та економічне зростання перетворили його на один із найпривабливіших 

у Східній Європі секторів міжнародних фінансів. Із приходом в Україну потужного 

міжнародного фінансового капіталу, передусім у банківський і страховий сектори, на 

фондовий ринок, на вітчизняному фінансовому ринку активізувалися та інтенсифікувалися 

процеси інтеграції й конвергенції [4].  

Починаючи з 2006 року в Україні з'явилося більше десятка іноземних фінансових груп, 

які інвестували у вітчизняні банки понад 10 млрд. дол. США. Станом на 1 січня 2012 року 

відносна частка активів міжнародних конгломератів у активах банків України сягала 16,98 

%, а у ВВП – 18,07 %, що свідчить про їх потужність як банківських посередників на 

фінансовому ринку України. У 2006-2010 рр. кількість банків з іноземним капіталом зросла з 

35 до 53 (в т.ч. 17 банків зі 100% іноземним капіталом); в 2011 році їх кількість вже 

становила 51, а банків з 100% іноземним капіталом нараховувалось 18. Зазначимо, що 

кількість філій і дочірніх компаній українських банків протягом років суттєво не змінилась і 

становить відповідно – 1 та 8. За умови поділу всіх банків за національною приналежністю їх 

інвесторів в Україні можна зробити висновок, що вітчизняний банківський ринок є досить 

розконцентрованим [4]. 

Україна поступово інтегрується до міжнародних фінансових ринків і наслідки 

глобалізаційних процесів стають дедалі відчутнішими для української фінансової системи та 

ринку фінансових послуг зокрема. Позитивний чи негативний вектор змін від глобалізації 

залежить від рівня розвитку національної економічної системи та ринку фінансових послуг 

держави. Беручи до уваги той факт, що чим стабільніша фінансова система країни та 

ефективніший фінансовий ринок, тим більше позитивних результатів країна може одержати 
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від процесу глобалізації. В Україні слід виробити таку політику, що буде здатна протистояти 

викликам фінансової глобалізації, запобігати негативним наслідкам цього процесу. 

У стратегічній перспективі Україна має повністю інтегруватися до глобальної 

фінансової системи та стати її повноправним учасником, але це створює нові умови 

функціонування внутрішнього фінансового ринку, нові правила поведінки українського 

бізнесу, нові принципи державного управління тощо [3]. У таких умовах необхідна 

розгорнута, цільова підготовка України, її фінансової системи, а також окремих учасників 

ринків фінансових послуг до глобальних правил функціонування. Зауважимо, що це має 

відбуватися з урахуванням національних інтересів та інтересів українського бізнесу в цілому, 

без загрози економічній та фінансовій безпеці держави [3]. 

Отже, в умовах глобалізації Україна має обрати свій шлях інтеграції, не забуваючи про 

свої національні інтереси. Це можливо лише при потужній ефективній національній 

економіці. Без стабільної та ефективної національної фінансової системи повноцінна 

інтеграція в систему світового фінансового ринку неможлива. Проте вітчизняному ринку 

фінансових послуг властива значна кількість проблем і протиріч. Серед них: відсутня 

системна законодавча база, низька інформаційна прозорість ринку фінансових послуг, яка 

зумовила монополізм банківської системи, недостатня капіталізація, переважання 

спекулятивного капіталу, що стримує розвиток інвестиційного процесу, суперечливий 

характер впливу фінансової глобалізації тощо.  

Із приходом в Україну потужного міжнародного фінансового капіталу на вітчизняному 

фінансовому ринку активізувалися та інтенсифікувалися процеси інтеграції й конвергенції. 

Таким чином, світові ринки фінансових послуг майже повністю вичерпали свій потенціал, 

тому вітчизняний ринок фінансових послуг є досить привабливим для іноземного капіталу. 

Для повноцінної участі в глобальному процесі формування світової фінансової системи 

на рівноправних умовах національному ринку фінансових послуг необхідно: вдосконалення 

правової бази для усунення асиметричного розвитку серед представників фінансового 

посередництва; сприяння регіональній збалансованості ринку фінансових послуг, 

впровадження нових технологій, розробка та диверсифікація послуг, що надаватимуться 

клієнтам, призведуть до такого зростання капіталізації, яка необхідна для обслуговування 

національної економіки; створення умов для інтеграції банківської системи в світовий 

фінансовий простір шляхом адаптації вимог ринків фінансово-банківських послуг; 

покращення якості та надійності корпоративного управління та керівництва на ринку 

фінансових послуг повинно знайти своє відображення з урахуванням зарубіжного досвіду та 

національних особливостей. 
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КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Кредитна діяльність банку є одним з основоположних критеріїв, який відрізняє його від 

небанківських установ. В світовій практиці саме з кредитуванням пов'язана значна частина 

прибутку банку. Одночасно кредитування є однією з найризикованіших операцій 

комерційного банку. Це пояснюється як самою природою кредиту, так і тим, що ця операція 

посідає чільне місце в балансах більшості комерційних банків. 

Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та 

гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової 

стабільності й ринкової стійкості комерційних банків (враховуючи те визначальне місце, яке 

посідають кредитні операції в портфелі банківських активів) [1]. 
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Так як кредитування є основною функцією банків, то кредитні операції мають зростати 

і мати більше значення для економіки України. За останні роки простежується динаміка до 

збільшення суми наданих кредитів. 

За даними таблиці 1 видно, у 2016 році відбулося зменшення наданих кредитів 

населенню. Це пов’язано з існуючою політичною та економічною ситуацією в Україні. 

Платоспроможність українців знизилась, у 2016 році банки вели обережну політику 

кредитування, ретельніше підбираючи позичальників, що призвело до зменшення обсягів 

кредитів суб’єктам господарювання (10,8%). Але вже в 2017 році і до тепер кредити, надані 

фізичним та юридичним особам, мають тенденцію до збільшення. 

Таблиця 1 

Об’єм та структура кредитного портфеля комерційних банків України за 2015-2018 рр. [2] 

 

Займаючи провідне місце в економіці країни кредитна діяльність формує передумови 

для ефективного розвитку суспільства, забезпечує необхідний рівень 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та створює сприятливі можливості для 

високого добробуту громадян. За результатами оприлюдненого Національним банком 

України «Опитування про умови кредитування», що проводилося з 20 березня до 10 квітня 

2018 року серед кредитних менеджерів 64 банків, на ці банки сукупно припадає понад 98% 

загальних активів системи, у наступні 12 місяців банки очікують на пожвавлення 

кредитування як бізнесу, так і населення. Найбільш оптимістичні сподівання стосуються 

корпоративного кредитування – збільшення кредитного портфеля бізнесу очікували 76% 

опитаних банків, приросту кредитів фізичним особам – 69%. 

Отже, можемо зробити висновки, що фінансова стійкість всієї банківської системи 

залежить в певній мірі від фінансового стану кожного діючого банку. За результатами 

проведених досліджень очевидно, що кредитна діяльність банків не є достатньо успішною. 

Банкам важко пристосуватись до кризових процесів, що відбуваються в економіці. Реальна 

величина кредитного портфелю зменшується у зв’язку зі зниженням якості кредитного 

портфеля. А це в свою чергу призводить зо зменшення дохідності банків щодо кредитних 

операцій. Для усунення цієї проблеми банки повинні більше уваги приділяти підвищенню 

якості кредитного портфеля . 

Показники Роки 

2015 2016 2017 2018 

Кредити надані, млрд. грн 1010 1006 1037 1119 

У % до попереднього року - 99,6 103,1 107,9 

Кредити юридичним особам, млрд. грн 831 847 864 919 

У % до попереднього року - 101,9 102,0 106,4 

Кредити фізичним особам, млрд. грн 176 157 171 197 

У % до попереднього року - 89,2 108,9 115,2 
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Економічна історія свідчить, що ринок фінансових послуг є ринком, на якому 

здійснюється обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту й мобілізація капіталу. 

Актуальність даної теми представлена тим, що ринок фінансових послуг є одним із 

механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, саме це допомагає 

спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим 

сприяти економічному зростанню. 

Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням проблеми розвитку ринку 

фінансових послуг та його значення для економічного зростання країни, слід виділити О. І. 

Барановського, В. М. Лютого, С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківську, В. М. Шелудько, 

А. М. Єрмошенка, Л. М. Волощенка, Л. В. Козинову, серед зарубіжних вчених: Г. Марковіц, 

Ф. Алена, Р. Бернарда, Б. Борна, А. Бута, М. Квинтина, Р. Лєвіна, А. Маддалоні, Я. Міркіна, 

М. Тейлора, П. Хартмана та інших. 

На ринку фінансових послуг склалася ситуація, за якою банківський сектор домінує над 

усіма іншими на фінансовому ринку. Тобто, можна сказати, що фінансовий ринок України 

розвивається за європейською моделлю [1]. Також характерними рисами на сучасному етапі 

функціонування ринку фінансових послуг України є процеси злиття і поглинення 

українських фінансових установ іноземними корпораціями, холдингами, групами компаній. 

Аналізуючи фінансовий ринок України, вітчизняні науковці та експерти влучно зазначають, 

що «у нас фінансовий ринок замість того, щоб твердо стояти на двох ногах (банківській і 

фондовій), вийшов одноногим із «фондовою милицею». Швидко не побіжиш» [2]. Тому, 

банківська система є найбільш конкурентоспроможною ланкою фінансового сектору 

економіки України і, відповідно, у ході проведення низки заходів щодо підвищення якості її 
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функціонування зможе ефективно діяти в умовах подальшої лібералізації 

зовнішньоекономічних відносин [3]. 

Актуальними проблемами українського ринку фінансових послуг є: відсутність 

фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектора 

економіки, саме тому, потрібно створити сприятливі умови для іноземних інвесторів та умов 

для додаткового залучення заощаджень населення та «тіньового капіталу»; не прозорість 

фондової частини ринку фінансових послуг, тобто більшість операцій з купівлі продажу 

цінних паперів відбуваються поза біржами, і тому порушуються умови чесної конкуренції; 

недосконалість законодавчої бази та відсутність узгодженого законодавства регулювання 

відносин на ринку фінансових послуг. 

Для вирішення цих проблем і формування ефективного вітчизняного  ринку фінансових 

послуг, який згодом стане повноцінним учасником світової фінансової системи необхідно: 

удосконалити правову базу для усунення асиметричного розвитку серед представників 

фінансового посередництва з посиленням конкуренції, поміж яких створюватимуться 

передумови для подальшого розвитку ринку фінансових послуг; затвердити чітку концепцію 

інтеграції України у світовий економічний простір. 

Сьогодні уже розроблений та функціонує Державний реєстр фінустанов, на 

державному рівні розроблена стратегічна Програма розвитку фінансового сектору України, 

метою якої є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний 

розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі 

розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі 

стандартами ЄС [4].  

Отже, першочерговим завданням для України, в умовах інтеграції ринків фінансових 

послуг, є формування адекватної фінансової політики, а також забезпечити функціонування 

конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, що дасть можливість збільшити 

залучення іноземних інвестицій та вихід вітчизняних інвесторів на міжнародний фінансовий 

ринок. 
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РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Важливою складовою фінансового ринку залишається страховий ринок. Досягнення 

стійкого розвитку страхового ринку потребує здійснення реалізації стратегії його розвитку 

згідно з визначеними етапами на період до 2021 р [1]. В рамках реформування української 

економіки питання медичного забезпечення громадян є одними з найбільш актуальних і 

обговорюваних. 

Медичне страхування, згідно із законодавством, є видом страхування, що 

здійснюється в обов’язковій (ОМС) та у добровільній (ДМС) формах. У свою чергу 

добровільне медичне страхування поділяється на індивідуальне і колективне. Відмінність 

між ними полягає у тому, що при колективному ДМС страхові внески сплачують юридичні 

особи, а при індивідуальній формі – окремі громадяни [2, с. 733]. Аналіз розвиток ринку 

медичного страхування в Україні проаналізуємо спираючись на динаміку чистих страхових 

премій та чистих страхових виплат за 2012-2018 роки, що зображена на рис. 1 [3].  

Статистика свідчить, що у порівнянні з 9 місяцями 2017 року у 2018 році в галузі 

медичного страхування відмічається збільшення валових страхових платежів на 390,3 млн. 

грн. (18,1%), а зі страхування медичних витрат – збільшення валових страхових платежів на 

263,8 млн. грн. (39,4%). Кількість укладених договір страхування медичних витрат  зросла на 

605,9 тис. одиниць (або на 21,8%). Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у 

порівнянні з 9 місяцями 2018 року збільшився на 273,6 млн. грн. (22,9%). Загальний рівень 

валових та чистих страхових виплат з медичного страхування спостерігається в динаміці 

2017-2019 рр. на рівні 57,7% та 60,0% відповідно, що вважається високим. Структура 

страхових платежів та страхових виплат при страхуванні фізичних осіб станом на 

30.09.2018р. від медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) становить  949,5 

млн. грн. (або 7,1% всіх страхових премій від громадян), що на 128,4 млн. грн. (або на 15,6%) 

більше в порівнянні з відповідною датою 2017 року. 
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На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що система медичного 

страхування в Україні розвивається, що дає змогу стверджувати про його актуальність та 

подальші перспективи розвитку з врахуванням передового світового досвіду. 

 

Рис. 1. Динаміка чистих страхових премій та чистих страхових виплат по медичному страхуванню 

за 2012-2018 роки 

 

Світові системи охорони здоров’я, які прагнуть забезпечення високого рівня 

гарантування медичної допомоги, побудовані на економічно виважених принципах 

багатоканального фінансування (державного, медичного страхування, платні послуги за 

додатковий попит, благодійність та інше). Одним із основних додаткових цільових джерел 

фінансування є запровадження загальнообов’язкового медичного страхування 

(використовується в Нідерландах, Німеччині, Франції, Ізраїлі, Росії, США у тому чи іншому 

ступеню). Такий тип фінансування забезпечує відхід від залишкового принципу 

фінансування надання медичної допомоги (медичних послуг) системою охорони здоров’я. 

Цільовий характер загальнообов’язкового медичного страхування надає можливість 

планування та обґрунтування гарантованого обсягу медичної допомоги (медичних послуг). 

Цей законопроект враховує світовий досвід та особливості України, можливостей її 

бюджету, стану системи охорони здоров’я, існуючі взаємовідносини між всіма сторонами. 

Розподіл джерел фінансування системи охорони здоров’я за переконанням авторів 

законопроекту має бути наступним: частка коштів державного бюджету та коштів фондів 

соціального страхування – до 30%; частка коштів місцевих бюджетів – до 10%; 

позабюджетні кошти загальнообов’язкового медичного страхування – 50-60%; приватні 

кошти громадян (кошти добровільного медичного страхування, благодійних фондів та 

міжнародної допомоги) – до 15% [4]. 
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За рахунок асигнувань державного та місцевого бюджетів фінансуються Базова 

програма (програми та заходи по закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за 

окремими напрямами, медична наука, програми підготовки кадрів, тощо; система 

громадського здоров’я; система екстреної медичної допомоги; первинна медична допомога, 

забезпечення роботи ЦОВВ і інших напрямів. З коштів загальнообов’язкового медичного 

страхування фінансується Програма загальнообов’язкового медичного страхування, а це 

надання вторинного, третинного рівнів медичної допомоги, частково первинного. За 

приватні кошти фінансується надання окремих видів медичних послуг рівня додаткового 

попиту. 

Для забезпечення належного розвитку вітчизняного медичного страхування необхідним 

є також проведення низки заходів організаційно-правового характеру, що б уможливило 

вирішення таких важливих проблемних питань: збереження конкурентного середовища на 

ринку добровільного медичного страхування у разі введення загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування; забезпечення умов для повноцінного 

розвитку добровільного медичного страхування як доповнення до його обов’язкової форми, 

що забезпечувало б надання якісних медичних послуг населенню понад гарантований 

державою мінімум; підвищення зацікавленості роботодавців щодо збереження здоров’я своїх 

працівників за допомогою законодавчого закріплення економічних стимулів щодо коштів, 

які спрямовуватимуться підприємством на медичне страхування; зміна вимог щодо 

ліцензування страховиків, які бажають працювати як в системі добровільного медичного 

страхування, так і в системі обов’язкового медичного страхування, для підвищення їхньої 

надійності; створення уніфікованої оптимальної системи ціноутворення на медичні послуги; 

забезпечення належного державного контролю за дотриманням усіма медичними 

установами, що працюватимуть в системі медичного страхування, єдиних законодавчо 

закріплених стандартів [2, с. 20]. 

Отже, побудована оптимальна моделі медичного страхування за рахунок поєднання 

обов’язкового й добровільного медичного страхування дозволить, в рамках проведення 

медичної реформи, забезпечити комплексне та й адресне досягнення економічного й 

соціального ефекту для всіх суб’єктів сфери охорони здоров’я. 
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ФУНКЦІЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить не лише від 

ефективної діяльності центральних органів влади, а і від діяльності регіональної державної 

влади та органів місцевого самоврядування. В сучасних умовах проведення реформи 

децентралізації відбувається передача повноважень та фінансів від державної влади органам 

місцевого самоврядування.  

Основою фінансової автономії органів місцевого управління є місцеві бюджети [1, с. 

112]. Багатопланова роль місцевих бюджетів полягає в тому, що вони виступають: важливим 

чинником економічного розвитку і фінансової стабільності; інструментом 

макроекономічного регулювання; фінансовою базою місцевого самоврядування; 

інструментом реалізації державної регіональної політики; планами формування і 

використання фінансових ресурсів територіальних утворень; основним важелем фінансового 

вирівнювання; головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого 

господарства, вирішення місцевих проблем; місцевим бюджетам належить важлива роль у 

забезпеченні конституційних гарантій, вирішенні соціальних проблем, піднесенні рівня 

добробуту населення [2]. 

В українській науковій думці місцевий бюджет розглядається крізь призму 

фінансових функцій, тобто з фінансової сторони, що свідчить про превалювання фінансових 

цінностей у суспільстві. Вважаємо найбільш вичерпним трактування сутності «місцевих 

бюджетів» професором Кириленко О. П., оскільки воно дає повне розкриття їх сутності і 

враховує домінанти їх суспільного призначення (рис. 1) [3, с. 62].  
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Рис. 1. Домінанти суспільного призначення місцевих бюджетів 
Джерело: складено на основі [28, 8, 19] 

 

Базовими функціями місцевих бюджетів є [4]: розподільча – розподіл чистого доходу 

між суб’єктами бюджетних відносин; контрольна – забезпечення заходів фінансового 

контролю впродовж бюджетного процесу; стабілізаційна – вплив на обсяг споживання 

суспільства, рівень зайнятості, темпи інфляції тощо; фінансового забезпечення органів 

місцевого самоврядування – формування матеріальної та фінансової бази місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи досвід Великобританії щодо розгляду місцевого бюджету як фінансово-

прогностичної (планової) категорії, підтримуємо думку Матвєєвої О. [5] і вважаємо за 

доцільне доповнити перелік функцій місцевих бюджетів ще однією – прогностичною 

(планувальною) функцією. Це пояснюється тим, що місцевий бюджет є інструментом оцінки 

фінансово-економічних результатів прогнозованої діяльності органів місцевого 

самоврядування на відповідний бюджетний період.  

Крім того, децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь 

місцевого самоврядування закладає основи економічного розвитку регіонів, а тому на 

даному етапі недостатньо лише фінансово забезпечити реалізацію власних та делегованих 

повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування, а й сприяти акумулюванню 

додаткового фінансового ресурсу для забезпечення розвитку адміністративно-

територіальних одиниць.  

В економічній системі держави: 

Впливають на:                                                                 Використовуються як інструмент: 

- соціально-економічний розвиток                          - перерозподілу ВВП 

- фінансову безпеку (податкову, бюджетну)           - державного регулювання на мікрорівні 

- фінансову стабільність                                           - економічної політики 

- розвиток демократії                                                - фінансової політики (податкової, бюджетної) 

- добробут населення                                                - регіональної політики 

У державних фінансах: 

- складова бюджетної системи; 
- інструмент реалізації 

загальнодержавних програм; 
- джерело фінансування державних 

видатків; 
- інструмент вирівнювання фінансових 

диспропорцій в бюджетній системі держави   

У місцевих фінансах: 

- фінансовий план територіальних 

формувань; 
- фінансова база місцевого 

самоврядування; 
- джерело фінансування додаткових 

господарських та соціальних витрат на 

регіональному рівні; 
- фінансова основа розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 
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Отже, функціями місцевих бюджетів пропонуємо вважати розподільчу, контрольну, 

стабілізаційну, фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, прогностичну 

(планувальну), розвитку (рис. 2).  

 

Рис. 2. Функції місцевих бюджетів 

Джерело: складено на основі [4, 5] 

 

Отже, місцеві бюджети з вищезазначеними функціями стають дієвим інструментом 

впливу на соціально-економічний розвиток територій, забезпечують подолання 

суперечностей між рівнями влади та сприятимуть зміцненню політичної стабільності та 

національній єдності. 
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РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

 

Надійна та ефективна банківська система сприяє економічному зростанню шляхом 

спрямування ресурсів для їх найбільшого продуктивного використання і сприяє більш 

ефективному розподілу ресурсів. Банківська система є важливим елементом в розвитку 

ринкової економіки, тому дослідження її ролі в реалізації державної політики економічного 

зростання є досить актуальною. Економічне зростання виступає визначником перспектив, 

напрямків і стану розвитку економіки країни. Вчені Л. Бальцерович та А. Жоньц 

стверджують: «…економічне зростання – єдиний спосіб витягнути суспільство із бідності і 

підвищити рівень життя» [1, с. 4]. Існує багато підходів до розробки теорій економічних 

циклів, але щодо фаз циклу економісти є одностайними. Фази економічного циклу 

представлено на рис. 1: пік, спад, депресія, піднесення. 

 

Рис. 1. Фази економічного циклу та рівень ділової активності [1, с. 5] 

 

Фаза піднесення характеризує підвищення ділової активності та зростання рівня ВВП. 

Фаза піку характеризує стан економіки зі значним ступенем попиту, а також засвідчує 

високу зайнятість населення. Спад, навпаки, характеризує зменшення зайнятості населення, 

зниження попиту, падіння рівня ВВП. Фаза депресії є найнижчою метою спаду. 

Опустившись до цієї фази виробництво і зайнятись населення дещо пожвавлюються і 

Пік 

Спад Депресія 

Піднесення 

Пік 

 Спад 

Рівень ділової  

активності, ВВП 

Час 
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починають утворювати фазу піднесення. Отже, економічне зростання потрібно аналізувати, 

враховуючи наведені теорії циклів.  

Державна політика економічного зростання – це передусім сукупність державних 

заходів, які спрямовані на збільшення виробництва матеріальних і духовних благ. У 

економічні науковій та періодичній літературі визначення поняття «державна політика 

економічного зростання» практично не зустрічається. Отже, державна політика економічного 

зростання – це сукупність заходів органів влади та управління, які спрямовані на досягнення: 

тривалого зростання обсягу ВВП, забезпечення збалансованості економічної системи та 

розширеного відтворення суб’єктів господарювання і домогосподарств [2, с. 583]. 

Розрізняють такі види державної політики економічного зростання з проекцією на їх 

інструментарій (табл. 1): 

Таблиця 1 

Основні види та інструменти державної політики економічного зростання [3, с. 5] 

№ Види Інструменти 

1. Бюджетно-податкова 

політика 

Державні позики, бюджетні норми і нормативи, субсидії, субвенції, дотації, 

трансферти, податки, податкові пільги, податкові кредити, тощо. 

2. Грошово-кредитна 

політика 

Грошова маса, грошова база, процентні ставки (облікова, рефінансування, 

ломбардні, депозитні, кредитні), ліміти кредитування. 

3. Фінансова політика Фінансові активи, фінансові зобов’язання.  

4. Зовнішньоекономічна 

політика 

Митні тарифи, квоти, ліцензії, обмеження, заборони, стимулятори експорту та 

імпорту. 

5. Валютна політика Курсоутворення, ревальвація, девальвація, валютна інтервенція. 

6. Регіональна політика Розвиток інфраструктури, розміщення продуктивних сил регіону. 

 

Водночас стабілізацію економіки значно визначає відновлення кредитної діяльності 

банківської системи та активізація її інвестиційно-кредитної діяльності. Такий підхід 

допоможе досягти макроекономічних цілей сталого економічного зростання, стабільності 

платіжного балансу, курсу національної валюти та цінової стабільності.  

Розвиток окремих регіонів також відіграє вагому роль у визначенні рівня економічного 

зростання в країні. Доцільно застосовувати математичне моделювання на розвиток окремих 

регіонів та економіки держави в цілому. Існують різні підходи до моделювання та 

прогнозування економічного зростання. У випадку, коли використання традиційних методів 

оцінки ускладнене, саме кластерний аналіз дає змогу здійснити групування регіонів за 

ознаками та вихідними даними, які мають різні характеристики.  

Реалізація державної політики економічного зростання за допомогою банківської 

діяльності потребує належного банківського інституційного середовища і банківського 

регулювання, а також результатів та імпульсів банківської діяльності на прискорення 

розвитку економіки [4, c. 6].  
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Державна політика в галузі банківської діяльності має бути спрямована на 

оздоровлення та зміцнення банківської системи України, а також на підвищення її ролі у 

процесах економічних перетворень. Основним пріоритетом кредитування реального сектору 

економіки, зростання ВВП і рівня національного доходу на душу населення. Вагомим 

напрямом та інструментом реалізації цієї політики є удосконалення банківського 

інституційного середовища. Банківське законодавство є важливим елементом інституційного 

середовища. Найбільшими недоліками банківського законодавства в контексті впливу на 

економічне зростання підприємств України є: відсутність системності у проведенні 

законодавчої роботи, що не дозволяє цілеспрямовано усувати недоліки; орієнтація на 

часткову модернізацію, а не на цілісну зміну чинного законодавства [3, с. 6]. 

В Україні законодавче регулювання рівня та якості впливу банків на економічне 

зростання потрібно спрямувати і на функціонування споживчого, іпотечного та 

синдикативного кредитів, а також на розвиток спеціалізованих банків та регіональних банків.  

У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» передбачено у рамках визначених 

векторів руху реалізацію реформ, зокрема, за вектором розвитку запропонованого 

реформування фінансового сектору поряд із реформою захисту економічної конкуренції, 

реформою ринку капіталу, податковою реформою, реформою корпоративного права тощо 

[4]. Ефективний розвиток банківської діяльності має стратегічно важливе значення для 

держави, і ухвалення відповідного документу (концепції) з чіткими завданнями та заходами 

реалізації сприятиме такому розвитку. Концепція розвитку банківської діяльності у контексті 

реалізації державної політики економічного зростання має розроблятись на 

середньострокову перспективу, містити оцінку проблем розвитку вітчизняної банківської 

діяльності, мету, та основні і принципи, сукупність заходів щодо зміцнення банківського 

сектору та активізації економічного зростання та механізм її реалізації.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ 

ПІДПРИЄМСТВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ 

 

Для того, щоб медичні заклади, як учасники ринку медичних послуг, змогли закріпити 

свої ринкові позиції, необхідно проводити сегментацію ринку. Важливим стратегічним 

елементом на ринках з нестабільним попитом виступає ринкова сегментація і 

диференційований підхід до клієнтів. Спроби широкого охоплення ринку вимагають великих 

фінансових витрат і супроводжуються підвищеним ризиком. Ринкова сегментація дозволяє 

концентрувати обмежені ресурси фірми на найбільш перспективних сегментах ринку, а 

диференціація споживачів сприяє підвищенню рівня задоволеності, що в сумі веде до росту 

конкурентоздатності фірми. 

Однією з ключових проблем в системі управління маркетинговою політикою 

підприємства на ринку медичних послуг є формування якісної клієнтської бази. Дана 

проблема є характерною практично для всіх медичних установ в Україні [2]. Проте, слід 

зазначити також, що приватні медичні установи більш активно займаються розвитком даного 

питання. Загалом управління клієнтською базою є головним елементом таких сучасних видів 

маркетингу як індивідуальний маркетинг, інтерактивний маркетинг, латеральний маркетинг 

та виступає основою сучасної концепції маркетингу – концепції маркетингу відносин. 

В умовах трансформації ринку медичних послуг, управління клієнтською базою являє 

собою управління групами та сегментами клієнтів з метою формування і підтримання 

(оптимальної за структурою, обсягами та якістю) клієнтської бази [3]. З метою формування 

оптимальної клієнтської бази, медичний заклад зможе здійснити відбір цільових потенційних 

ринків, обрати оптимальну стратегію маркетингу та елементів комплексу маркетингу для 

різних груп споживачів, визначення найбільш ефективних форм їх обслуговування тощо. 

Для цього необхідно побудувати систему відносин «клієнт-медичний заклад», яка 

включатиме дві основні складові: управління клієнтською базою даних та управління 

взаємодією закладу з клієнтами. 
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Нині виникає необхідність розмежовувати рівні управління відносин медичного 

закладу із своїми існуючими та потенційними клієнтами. Це пояснюється важливістю 

врахування загальних стратегічних орієнтирів розвитку медичного закладу й стратегії 

маркетингу в розрізі клієнтів. Проте, з іншого боку, медичні заклади повинні формувати 

власну клієнтську базу для того, щоб в подальшому комунікувати та підтримувати відносини 

із  споживачами. 

У цьому аспекті слід зауважити, що на початкових етапах становлення вітчизняних 

приватних медичних закладів їх клієнтська база формувалась досить хаотично й безсистемно 

та зазвичай охоплювала обслуговування всього ринку [1].  

Основні напрямки роботи стосовно формування та розвитку клієнтської бази для 

підприємств сфери медичних послуг повинні спрямовуватися на такі вектори:  

1. Збереження існуючих клієнтів, що передбачає поліпшення якості їх 

обслуговування, підвищення масштабів співпраці із медичним закладом і зміцнення їх 

лояльності. Для збереження існуючих клієнтів, необхідно займатися впровадженням нових 

спеціалізованих медичних продуктів та послуг за індивідуальними схемами або 

удосконалення вже існуючих; підвищення якості обслуговування; реалізація різноманітних 

програм лояльності; запровадження інституту персональних кураторів тощо; 

2. Залучення нових клієнтів з орієнтацією на профіль пріоритетних і стратегічних 

потенційно вигідних цільових груп споживачів. Для цього слід займатися впровадженням 

нових медичних продуктів або удосконалення вже існуючих з метою задоволення виявлених 

потреб потенційних сегментів споживачів, розробка комплексу маркетингу, направленого на 

їх якісне обслуговування, пакетування медичних послуг. 

Із загостренням конкуренції та ускладненням медичних послуг заклади змушені були 

переглянути традиційні підходи до обслуговування своїх споживачів. Реальним способом 

боротьби за клієнта та дієвим механізмом його утримання стала сегментація споживачів, 

тобто розподіл їх на однорідні групи, членам яких властиві схожі ознаки і однакове 

ставлення до медичних процедур та лікування, вибір цільових сегментів ринку й 

впровадження стратегій диференційованого чи концентрованого маркетингу. На даному 

етапі масовий та універсальний медичний сервіс поступився цільовому персоніфікованому 

обслуговуванню, що базувалося на загальній стратегії закладу. 

Отже, значна залежність медичного закладу від власних клієнтів підтверджує 

необхідність оптимізації обслуговування клієнтських груп з різними параметрами й 

оптимізації клієнтської бази в цілому, підвищення якості обслуговування і ступеня 

задоволеності клієнтів медичними послугами, важливість у сьогоднішніх умовах 
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встановлювати довготривалі партнерські відносини з кожним клієнтом. Всі ці заходи 

потребують цілеспрямованого впливу з боку медичного закладу та мають реалізовуватися в 

рамках системи управління клієнтською базою. 
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В сучасній економічній науці дуже багато наукових праць присвячено проблемі 

конкурентоспроможності медичних установ, конкурентним перевагам суб’єктів медичного 

ринку, важливості формування ефективної конкурентної стратегії медичної організації. 

Ринок медичних послуг є складною системою, що включає державну, муніципальну і 

приватну системи і потребує державного регулювання, яке підвищувало б доступність і 

якість надання медичних послуг. Держава виступає основним замовником медичних послуг, 

що сприяють зміцненню здоров’я пацієнта, підвищення якості життя й національної безпеки 

країни. 

Слід зазначити, що сфера охорони здоров’я в нашій країні перебуває нині в умовах 

масштабних реформувань, змін та перетворень; впровадження програм модернізації охорони 

здоров’я та формування абсолютно нових умов функціонування ринку медичних послуг. 
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Мова йде про анонсовану медичну реформу (розрахована на три роки: 2018-2020 рр.), що 

почалася у 2018 році із прийняттям Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення». Даний документ передбачає створення незалежного 

органу Національної служби здоров’я, створення інституту сімейного лікаря, реформування 

первинної ланки надання медичної допомоги, повна ліквідація пострадянської системи 

«ліжко-місць» та фінансування реальних потреб пацієнта. У таких умовах всі суб’єкти ринку 

медичних послуг працюватимуть в умовах ринкових відносин. За таких умов пацієнт 

обиратиме ту медичну установу, яка володітиме певними конкурентними перевагами. 

Конкурентні переваги нерозривно пов’язані з конкуренцією. Вони виникають тоді і 

там, де виникає і розвивається конкуренція. Конкурентні переваги є концентрованим 

проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах 

діяльності підприємства, яке можна виміряти економічними показниками (додатковий 

прибуток, більш високі рентабельність, ринкова частка, обсяг продажів) [2, с. 40]. 

Теслюк Н. П. вважає, що конкурентні переваги – такі характеристики діяльності 

підприємства, якісні або кількісні індикатори його ринкової позиції, які забезпечують 

підприємство, зрештою, доходами, що перевищують середньогалузевий рівень, а також 

відповідні показники конкурентів [3, с. 17-20]. 

Ж.-Ж. Ламбен відмічає, що конкурентна перевага співвідноситься з характеристиками 

або властивостями (атрибутами) товару або торгової марки, що забезпечують фірмі перевагу 

над прямими конкурентами. Ці характеристики або властивості можуть бути різними і 

відноситися як до самого товару (базової послуги) так і до додаткових послуг, що 

супроводжують базову, до форм виробництва, збуту чи продажу, які є специфічними для 

підприємства чи товару. Будь-яка перевага є відносною і визначається порівняно з 

конкурентом який займає найкращу позицію на ринку чи в сегменті ринку [1]. 

Досліджуючи питання конкуренції, важливою конкурентною перевагою медичного 

підприємства є побудова відносин із клієнтом (пацієнтом). Як правило, пацієнти до цієї 

конкурентної переваги відносять: якість медичної послуги, привітність персоналу, 

кваліфікацію спеціалістів, чистоту, повагу до пацієнта, сервіс, уважність, чесність, 

комфортну атмосферу та пацієнт-орієнтованість. 

Нині особливою конкурентною перевагою виступає саме «пацієнт-орієнтованість». У 

зв’язку із зростанням конкуренції на ринку медичних послуг, ця перевага є чи не 

найважливішою. Цю обставину підтримує і навіть пожвавлює медична реформа в Україні, 

яка стартувала з 2018 року. Основним слоганом даної реформи виступає: «Гроші йдуть за 

пацієнтом». Тобто під цим терміном,ми розуміємо наступне: 
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1. Пацієнто-орієнтований медичний сервіс – почути споживача, налагодити стосунки 

довіри між пацієнтом та лікарем. 

2. Формування фокусу на вирішенні медичної проблеми – це означає, що медична 

установа повинна забезпечити потребу пацієнта шляхом вирішення його проблеми (гострого 

стану захворювання, проведення вакцинації, здійснення маніпуляції, забір біоматеріалу). 

3. Відношення до пацієнта – увага до пацієнта, довіра, забезпечення комфортного 

перебування в медичному закладі. 

4. Приватність – є важливою конкурентною перевагою медичного закладу. 

5. Індивідуальний підхід – в залежності від особливих потреб та індивідуальних 

особливостей пацієнта. 

6. Захищенність – означає право на приватність, захищення персональних даних 

споживача (пацієнта), забезпечення так званого «кіберзахисту» даних, які можуть бути 

використані злочинним шляхом. 

Отже, медична послуга полягає в конкретній діяльності медичного персоналу здійснити 

певні заходи (профілактики, діагностики, лікування, управлінських та інших дій), що 

спрямовані на збереження, зміцнення, поліпшення стану здоров’я пацієнта, тобто – 

задоволення потреби споживача. Тобто, основна мета медичної послуги – зміна 

несприятливого стану людини до такого, який можна вважати прийнятним для реалізації 

соціально-економічних і виробничих умов життя. Результатом діяльності медичних 

працівників повинен стати корисний ефект відновлення, підтримання та зміцнення здоров’я 

пацієнта. Для того, щоб досягти своєї мети, а саме: успішного функціонування на ринку 

медичних послуг та задоволення потреб споживача, медична установа повинна систематично 

досліджувати ринок, укріплювати та розвивати власні конкурентні преваги та зміцнювати 

власні конкурентні позиції на ринку.  
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СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 

У період розбудови  ринкової економіки зростає роль цінової політики, що обумовлено 

загостренням конкурентної боротьби. При цьому підвищується важливість управлінських 

рішень з ціноутворення. Адже, ціна є вагомим чинником впливу на кінцеві фінансові 

результати і відповідно ринкове становище підприємства. В Україні в умовах ринкової 

економіки значення ціни постійно зростає. Це спостерігають за постійного зростання 

конкуренції на ринку, яка змушує підприємства постійно знижувати ціни на свої товари не за 

зменшення, а здебільшого за зростання якості продукції, яку виробляє підприємство.  

Водночас, цінова політика вітчизняних підприємств доволі часто ще здійснюється 

безсистемно та некваліфіковано. Переважно застосовується методика, коли ціну визначають 

на підставі попиту та пропозиції, яка склалася на ринку. При цьому це робиться без 

визначення та врахування інших чинників і тих змін, які відбуваються в навколишньому 

середовищі [4]. Також підприємства використовують витратний підхід до ціноутворення; 

ціна використовується без зв’язку з іншими елементами комплексу маркетингу; ціни не 

пристосовані до змін ринкової кон’юнктури. Це обумовлює необхідність переходу від 

традиційного до якісно нового підходу у процесі формування цінової політики підприємств – 

підходу, заснованому на концепції маркетингу. 

На думку більшості вітчизняних та зарубіжних економістів, сутність маркетингової 

орієнтації процесу ціноутворення полягає в першочерговому забезпеченні потреб та вимог 

споживачів. Маркетингове ринкове ціноутворення істотно відрізняється від того, яке було в 

період планової економіки нашої країни. Головна відмінність полягає у тому, що 

ціноутворення відбувається не в сфері виробництва, а у сфері реалізації продукції, тобто на 

ринку. 

Розуміння сутності поняття «маркетингова цінова політика» є важливим в умовах 

сьогодення, бо це дозволяє правильно визначати мету, завдання, види, функції 

маркетингового ціноутворення і зумовлює основу для прийняття якісних рішень щодо 

процесу ціноутворення на підприємстві. 
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Маркетингова цінова політика – це мистецтво управління цінами й ціноутворенням, 

мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від 

положення товару на ринку, щоб поставлені цілі були досягнуті [2]. 

Слід підкреслити, що сутність маркетингової цінової політики підприємства 

складається в створенні і підтримці оптимального рівня і структури цін, у зміні їх у часі, по 

товарах і ринках з метою досягнення максимально можливого успіху в тієї або іншій 

ринковій ситуації [3]. Отже, маркетингова цінова політика містить систему формування ціни 

за допомогою певного методу ціноутворення; керування цінами в певному обраному 

напрямку, тобто реалізація конкретної цінової політики залежно від факторів ринкового 

маркетингового середовища. 

Дослідження поглядів на визначення «маркетингова цінова політика» показало, що є 

спільні риси і суттєві відмінності в інтерпретації маркетингової цінової політик. 

Більшість авторів дає трактування поняття «маркетингова цінова політика» як 

комплекс заходів стосовно управління цінами [1]. Також дане поняття розглядається як 

система управління цінами й ціноутворенням. Третя група розглядає маркетингову цінову 

політику як сукупність принципів та методів ціноутворення [3]. 

На нашу думку, суть маркетингової цінової політики підприємств полягає в тому, щоб 

установлювати такі ціни, які б допомогли підприємству зайняти стале положення на ринку, 

оволодіти максимальною його часткою і забезпечити найбільший обсяг прибутку, а також 

вирішувати стратегічні та оперативні завдання. 

За умов сучасного нестабільного розвитку ринкових відносин в економіці України 

проблема підвищення ефективності господарювання вітчизняних промислових підприємств 

набуває нових особливостей і залишається актуальною. Одним із шляхів її розв’язання є 

визначення ціни на продукцію, яка, з одного боку, забезпечує підприємству компенсацію 

витрат на отримання цільового прибутку, з іншого боку, відповідає ринковим позиціям 

продукції (серед конкурентів), а в цілому задовольняє запити споживачів. Ціна як елемент 

комплексу маркетингу забезпечує прибуток і є одним із гнучких елементів цього комплексу, 

адже її можна швидко змінювати, а отже, і необхідно постійно аналізувати. 
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ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНЬОГО 

 

У зв’язку із стрімким розвитком інформаційних технологій, збільшенням ролі 

глобальної мережі Інтернет і комплексною автоматизацією галузей економіки використання 

електронної комерції для підприємств стало важливе не тільки для збереження, але і для 

розширення позицій на ринку.  

Використання Інтернет є не тільки актуальним, але і просто необхідним для компаній в 

сьогоденних умовах. Розвиток Інтернет створив новий вид економіки, темпи зростання якої 

настільки колосальні, що вона вже встигла змінити саме традиційне поняття ведення бізнесу. 

Сьогодні економіка є системою, що використовує сучасні технології і її основу складають 

підприємства, які активно переводять свій бізнес в Інтернет [1].  

Активний розвиток Інтернету та Інтернет-маркетингу привів до появи нового поняття – 

«Інтернету речей». За останні десятиліття Інтернет справив вплив на абсолютно кожну річ на 

ринку. Електронні засоби комунікації та сенсорні системи супроводжують пересічного 

споживача повсюди. Практично нині Інтернет вийшов за межі стандартних комп’ютерів, 

смартфонів та планшетів. Він проник навіть у побутові пристрої, якими споживачі 

користуються щодня.  

Інтернет речей – це мережа фізичних об’єктів, що обладнані вбудованими технологіями 

для передачі та отримання даних: від автомобілів, побутової техніки, годинників, побутових 

речей та навіть одягу. Тобто почалася ера оцифрування практично всіх речей, якими 

користуються споживачі та суспільство. Це стане одним із визначальних чинників 
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економічного розвитку в подальші десять років. За прогнозними оцінками, з 2015-2020 рр. 

кількість приладів з бездротовим зв’язком зросте із 16-40 мільйонів, а частка Інтернету речей 

на світовому ринку зросте до 19 трильйонів доларів. Згадаємо, що ВВП світової економіки 

станом на 2018 рік складає близько 120 трильйонів доларів [2]. Тобто, можемо дійти 

висновку, що Інтернет речей, який  активно розвивається завдяки Інтернет-маркетингу та 

його сучасних інструментів (мобільний маркетинг, мобільні додатки, СММ-маркетинг та 

ін.). 

Розглянемо основні передумови розвитку Інтернету речей: 

 нині величезна кількість транспортирних засобів через систему гео-локації 

приєднана до Інтернету. За прогнозними даними, їх кількість зросте із 20 до 150 мільйонів до 

2020 року. 

 активного розвитку набуває нині розроблення товарів «натільних технологій». 

Мова йде про поширення на ринку натільних розумних пристроїв, які споживачі можуть 

носити в якості одягу чи аксесуарів. Завдяки використанню інструментів маркетингу як: 

реклама, стимулювання збуту, іміджу, пропаганди т а паблік рілейшинз – попит на натільні 

предмети зріс за останні три роки майже втричі. Провідні високотехнологічні компанії світі 

почали розробляти та виводити на ринок так звані «смарт-продукти». 

 розвиток та впровадження системи «Розумного дому». Головна функція 

електронного будинку - полегшити життя сучасній людині. Не секрет, що з кожним роком 

темп життя ділової людини прискорюється, причому це стосується як чоловіків, так і жінок. 

Виробники систем електронного будинку пропонують реалізувати функції заощадження 

електроенергії і забезпечення безпеки для мешканців і їх майна. Системи регулювання 

температури в приміщеннях, системи відеоспостереження, системи освітлення, опалювання, 

вентиляція, охоронна і пожежна сигналізації, системи зв’язку і комунікації (телефонна і 

комп'ютерна мережі), кондиціонування, водопостачання, поза сумнівом полегшують життя. 

Згідно з дослідницьким звітом компанії Juniper, доходи, отримані від реалізації продукту 

«Розумного дому» на світовому ринку сягнули 84 млрд. доларів.  

 виробництво смарт-продуктів, що реалізуються за допомогою інтернету речей. 

Компанія McKinsey в аналітичному звіті в 2018 році прогнозувала, що в 2025 році у сфері 

виробництва економічний вплив Інтернету речей становитиме від 1 до 2,3 трильйони доларів 

на рік. За підрахунками McKinsey потенціал заощадження видатків внаслідок зниження 

операційних витрат становитиме від 2,5-5%. інтеграція Інтернету речей у єдину 

енергосистему і його застосування у секторі суспільних послуг (управління відходами, 

системи опалення, водопостачання) – знизить економічні витрати на 10-20% щорічно [3]. 
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Отже, такий активний розвиток Інтернету речей приводить, однозначно, до покращення 

умов життя споживачів. Стрімке зростання обсягів виробництва, як зазначено вище, 

призведе до зростання ринку та появі новий смарт-товарів. А це в свою чергу потребуватиме 

розвитку нових інструментів Інтернет-маркетингу (мобільний Інтернет, маркетингові 

дослідження, сегментація споживачів, вибір правильної маркетингової стратегії, дослідження 

конкурентного середовища, позиціювання товару в мережі та вибір методу просування). 

Проте, такий інтенсивний розвиток Інтернету речей, що зумовлений швидкими 

темпами розвитку високих технологій, може призвести до нечуваних та непередбачуваних 

проблем – кіберзламів на нападів. Адже, на жаль, світова економічна система, й сучасне 

суспільство зокрема, не готове до кібератаки. Темпи зростання інтернету речей занадто 

випереджають розвиток галузі кібербезпеки. Результатами кібератак на сьогоднішній день є 

злами системи еквайрингу, викрадення персональної інформації споживачів та викрадення 

коштів з їх рахунків. При чому вищезазначені злочинні дії проводяться хакерами та 

недобросовісними особами з дуже далекої відстані і відслідкувати їх злочинних слід у деяких 

випадках неможливо. 
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ФІЗИЧНІ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦІ ТА ЇХ РОЛЬ  

У РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В процесі дослідження малого бізнесу в Україні було з’ясовано, що поняття малий 

бізнес можна прирівняти до понять малого підприємства чи малого підприємництва. 

Критеріями поділу підприємств на мікропідприємства, малі, середні та великі є їхній дохід 

від реалізованих послуг чи продукції, та кількість працюючих на підприємстві. Враховуючи 
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дану тематику, до сфери малого бізнесу, крім малих та мікропідприємств, можна віднести і 

фізичних осіб-підприємців, як активних суб’єктів підприємницької діяльності, критерії яких 

відповідають вимогам вищезазначених підприємств.  

Для більш детального вивчення фізичних осіб-підприємців, як суб’єктів 

підприємницької діяльності, візьмемо Закарпатську область, та для порівняння Львівську та 

Івано-Франківську, як області, які межують з нею. Як ми бачимо з табл. 1 [1], Львівська 

область за кількістю фізичних осіб підприємців значно переважає Закарпатську та Івано-

Франківську області які чисельно мають майже однакові значення по ФОП-ах між собою 

вподовж 2013-2017 років. Це спричинене низкою чинників, серед яких можна виділити: 

 велика кількість туристів, яка підвищує рентабельність відкриття точок з 

роздрібною торгівлею, закладів харчування та відпочинку; 

 кількість наявного населення на території області, яке майже в два рази 

перевищує населення Закарпатської, або Івано-Франківської області; 

 переважання міського населення над сільським, адже підприємницька діяльність в 

містах є більш затребувана ніж в сільській місцевості. 

Таблиця 1 

Кількість фізичних осіб підприємців 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Закарпатська область 33068 51424 53687 51270 46184 

Львівська область 63995 99150 101814 99088 93015 

Івано-Франківська область 33338 46873 47557 43764 42167 

 

Проаналізувавши кількість ФОП-ів впродовж 2013-2017 років у Закарпатській, Івано-

Франківській та Львівській областях, можна звернути увагу на стрімке збільшення фізичних 

осіб-підприємців у 2014 році в порівнянні з 2013 роком. У Закарпатській кількість зросла з 

33068 до 51424, в Івано-Франківській з 33338 до 46873, а У Львівській з 63995 до 99150, що у 

відсотковому співвідношенні приріст склав 55,5%, 40,6% та 54,9% відповідно. Динаміка 

зміни кількості ФОП-ів у відсоткову співвідношенні в порівнянні з попереднім роком 

зазначена на рис. 1. 

Після різкого зростання у 2014 році фізичних осіб-підприємців у всіх зазначених 

областях, та незначному їх збільшенню у 2015 році, у 2016-2017 роках відзначається 

зменшення кількості ФОП-ів по всіх трьох досліджуваних областях. Це може бути 

спричинено погіршенням економічної ситуації в країні, продовженням падіння національної 

валюти, змінами в податковому законодавстві щодо збільшення мінімальної заробітної 

плати. 
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості ФОП-ів у відсотковому співвідношенні  

в порівнянні з минулим роком 

 

Не менш важливим фактором при дослідження діяльності фізичних осіб-підприємців та 

їхнього впливу на економічне зростання регіонів, яке забезпечує малий бізнес є дослідження 

ринку праці та кількості зайнятих працівників у фізичних осіб-підприємців. 

Кількісні дані по зайнятим працівникам зображені у таблиці 2 [2]. З цих даних можна 

зрозуміти, що у 2014 році в порівнянні з 2013 роком кількість зайнятих працівників стрімко 

збільшилась по всіх досліджуваних областях: в Закарпатській з 61,9 тисяч до 78,7 тисяч осіб, 

у Львівській з 122,1 тисячі до 154,4 тисяч осіб, у Івано-Франківській з 63,9 тисяч до 77,4 

тисяч осіб, що у відсотковому співвідношенні відповідає 27,1%, 26,45%, 21,1% відповідно 

(рис. 2). У 2015 році кожна з областей також демонструє спад кількості зайнятих 

працівників, а в 2016-2017 роках у Львівської та Івано-Франківської області відбувається 

збільшення кількості зайнятих працівників у фізичних осіб-підприємців.  

Таблиця 2 

Кількість зайнятих працівників у фізичних осіб підприємців (тисяч осіб) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Закарпатська область 61,9 78,7 75,3 74,8 70,9 

Львівська область 122,1 154,4 147,3 149,9 153,6 

Івано-Франківська область 63,9 77,4 72,9 73,2 75,1 

 

Поступове зменшення кількості зайнятих працівників у ФОП-ів в Закарпатській області 

після 2014 року спровоковане нестабільною економічною ситуацією в країні та низькими 

заробітними платами. У зв’язку з цим відбувається трудова міграція населення за кордон, і 

Закарпаття, фактично є тією областю, яка найбільше від цього потерпає.  
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Рис. 2 Динаміка зміни кількості зайнятого населення у ФОП-ів у відсотковому співвідношенні в 

порівнянні з минулим роком 

 

Малий бізнес відіграє важливу роль у збільшенні чисельності робочих місць і 

вирішенні проблем зайнятості населення, науково-технічного прогресу та коливань на ринку 

праці [2]. Вивчення діяльності ФОП-ів є важливим критерієм у дослідженні малого бізнесу 

та його впливу на стійке економічне зростання регіонів. Для подальших досліджень потрібно 

більш глибоко підходити до оцінки діяльності ФОП-ів та їхнього впливу на економічну 

діяльність регіонів України.  
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Протягом 2013-2017 рр. (за виключенням 2014 р.) кількість китайських громадян, які 

в’їхали в Україну, збільшувалися. Зменшення у 2014 р. кількості китайських громадян, які 
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в’їхали в Україну, пояснюється вочевидь їхнім побоюваннями у зв’язку із початком 

збройного конфлікту на сході України та загальним ускладненням безпекової ситуації. 

Показово, що у 2015, 2016 та 2017 рр. збільшувалися не лише кількість китайських громадян, 

які в’їхали в Україну, але й також обсяги приросту (у 2015 р. – на 1658 осіб, у 2016 р. – на 

6633 особи, у 2017 р. – на 9962 особи) [1]. 

Україна в односторонньому порядку ухвалила рішення про суттєве полегшення візових 

обмежень для громадян КНР. Зокрема, було значно спрощено процедуру отримання віз 

громадянам КНР, які здійснюють індивідуальні туристичні подорожі, або знаходяться на 

території України транзитом. В Китаї, у столиці – місті Пекін, працює Посольство України у 

Китайській Народній Республіці, а у двох містах – Шанхаї та Гуанчжоу – працюють 

Генеральні консульства України. До цих установ можуть звертатися китайські громадяни, які 

бажають здійснити індивідуальні поїздки до України. Окрім того, в Пекіні, Шанхаї та 

Гуанчжоу працюють акредитовані українські Візові центри, які надають китайським 

громадянам послуги з прийому та оформленні заяв про видачу візи для в’їзду в Україну. 

Заявники мають змогу подати документи для оформлення українських віз у зручному для 

них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, 

переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські 

послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту) [2]. 

Нині на туристичному ринку України представлено багато туристичних продуктів із 

можливістю відвідати різні курорти та міста КНР. Найбільш популярні серед українських 

громадян туристичні маршрути територією Китаю пролягають через найбільші міста – 

Пекін, Шанхай, Гуанчжоу, а також через міста, які мають значний курортний потенціал – 

Сан’я, Байдахе. Також користуються популярністю окремі міста, що мають культурне 

значення – Харбін, Сучжоу, Нанкін, Шенжень та ін.  Нещодавно було апробовано чартерну 

програму на острів Хайнань (маршрут за напрямом Київ – Сан’я – Київ, виконує українська 

авіакомпанія), який є морським курортом та має значний курортний потенціал [3, c. 299].   

Найбільш популярні серед китайських громадян туристичні маршрути територією 

України також пролягають через найбільші міста – Київ, Одеса, Львів, а також через міста, 

що мають значне культурно-історичне значення та мають зручне розташування – Чернігів, 

Переяслав-Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Біла Церква.  

Потенційні споживачі туристичних послуг обох країн відзначають слабку 

поінформованість про туристичні продукти та можливості подорожувань до країни-партнера. 

Даються взнаки візові обмеження, які є об’єктивним фактором, що стримує міжнародний 

туризм. Окрім того, Україна недостатньо ефективно використовує потенціал співробітництва 
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в частині використання досвіду Китайської Народної Республіки у сфері розбудови та 

модернізації туристичної інфраструктури.  

На наш погляд, міжнародне співробітництво Китайської Народної Республіки та 

України у сфері туризму має охоплюватися не лише проблематикою збільшення взаємного 

потоку туристів. Одним із перспективних напрямів вказаного співробітництва, згідно нашою 

оцінки, має стати залучення можливостей китайських організацій до створення та розбудови 

в Україні сучасної туристичної, курортної та готельної інфраструктури.  

Значною проблемою активізації міжнародного співробітництва Китайської Народної 

Республіки та України у сфері туризму є наявність візових бар’єрів. Зокрема, нині вартість 

оформлення китайської візи для українських громадян становить 1800 грн., що значно 

перевищує вартість віз інших країн. Суттєво обмежено можливість оформлення так званих 

«мультівіз», які дають право багаторазового відвідування країни. Окрім того, за відгуками 

українських туристів, підвищити зручність оформлення китайських віз можливо через 

встановлення механізму попереднього запису на відвідування Консульської установи КНР у 

наперед визначений час (нині відвідування Консульської установи КНР відбувається у 

режимі «живої черги», через що заявники змушені витрачати кілька годин на подачу 

документів та стільки ж часу – на їхнє отримання).  

На нашу думку, слід створити механізм моніторингу міжнародного співробітництва 

Китайського Народної Республіки та України у сфері туризму. Такий механізм на рівні 

експертів може бути створений в стислі терміни в рамках роботи Підкомісії з питань 

торговельно-економічного співробітництва. Також доцільний моніторинг діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються організацією туристичних поїздок 

громадян (туроператорів, турагентів, кур’єрів) в частині надання повної та достовірної 

інформації про правила перебування та туристичні об’єкти іншої країни.  

Слід ухвалити управлінське рішення про створення у КНР української торгово-

економічної місії, одним із завдань якої є здійснення некомерційного маркетингу 

українських туристичних об’єктів серед китайської аудиторії,  інформування китайських 

громадян – потенційних туристів – про туристичні можливості України, надання допомоги 

китайським туроператорам у налагодженні співробітництва з українськими туроператорами.  

Корисним буде проведення Саміту (конференції) з питань співробітництва між 

Китайською Народною Республікою та Україною у сфері туризму, курортів та готельного 

господарства, у тому числі з виставкою перспективних інвестиційних проектів. Такий захід 

доцільно проводити у два раунди (по одному раунду у кожній із країн).   
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У порядок денний роботи підкомісії з питань торговельно-економічного 

співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР слід 

включити актуальні питання міжнародного співробітництва Китайського Народної 

Республіки та України у сфері туризму, курортів та готельного господарства.   

Важливим напрямом активізації взаємних туристичних потоків є усунення візових 

обмежень. Доцільно запропонувати китайській стороні розглянути можливість відкриття 

Візових центрів КНР у найбільших містах України, а також запровадити спрощені 

інструменти оформлення віз для здійснення короткострокових туристичних поїздок. Окрім 

того, сторонам слід обговорити питання про зниження вартості консульських послуг.     

Одним із напрямів активізації міжнародного співробітництва КНР та України є 

розвиток тематичних (спеціальних) видів туризму. Доцільно запровадити інструменти 

спрощеного доступу суб’єктів господарювання туристичної сфери до виставкових заходів 

іншої сторони.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Підвищення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу, згідно нашої 

позиції, має бути не самоціллю, а інструментом залучення достатніх за обсягом та строками 
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вкладення інвестиційних ресурсів, що вкладаються в об’єкти інвестиційної діяльності на 

прийнятних для усіх учасників відповідних інвестиційних проектах умовах. Окрім того, 

необхідно враховувати обмеження про структуру інвестицій. Зокрема, слід сприяти 

припливу інвестицій, що вкладаються у створення та впровадження новітніх 

агропромислових технологій, розробку аграрних інновацій, будівництво нових сучасних 

підприємств, виконання науково-технічних робіт тощо.  

Підвищення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу має стати 

завданням, що передбачає настання конкретних вимірюваних економічних наслідків, 

внаслідок чого відбуватиметься підвищення економічної результативності та ефективності 

роботи усіх видів економічної діяльності згаданого комплексу. 

На основі аналізу доступної літератури [1; 2; 3] можемо дійти висновку, що механізм 

регулювання  інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі має низку проблем, у 

тому числі: 

- неефективність екологічного та земельного регулювання (зокрема в частині 

встановлення правил, приписів та стандартів використання землі, охорони природного 

середовища, своєчасного здійснення ефективних природоохоронних заходів, з чіткою 

відповідальністю за порушення вказаних правил); 

- нераціональність системи екологічного ліцензування та оподаткування (зокрема, 

зависокі ставки земельного податку для невеликих сільськогосподарських виробників);  

- нечіткість законодавства або неврегульованість питань щодо визначення 

корпоративних прав, прав власності, прав акціонерів (можливість викривлення відомостей 

про акціонерів, непрозорість системи реєстрації прав власності, наявність законних 

можливостей блокування проведення зборів акціонерів, розмивання акціонерного капіталу 

внаслідок додаткових емісій акцій, обмеження прав мінори тарних акціонерів тощо);  

- недостатня ефективність роботи торгово-економічних місій (торгово-економічних 

відділів при дипломатичних представництвах України) за кордоном, зокрема в частині 

залучення та супроводження системних іноземних інвестицій;  

- відсутність системності у здійсненні капітальних інвестицій за рахунок бюджетів 

різного рівня (такі інвестиції здійснюються не у випадку об’єктивної необхідності, а 

переважно у випадку наявності «вільного» бюджетного ресурсу); 

- відсутність достатньої кількості програм для підтримки малого підприємництва у 

агропромисловому комплексі, зокрема фермерства, сімейних бізнес-проектів;  

- фрагментарність та вибірковість застосування інструментів надання державних 

гарантій для залучених нових інвестицій; 
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- нераціональність політики підтримки інвестиційних кредитів, що спрямовуються 

на фінансування інвестицій у агропромисловому комплексі. 

Доцільно розширити практику реалізації програм державно-приватного партнерства 

при здійсненні системних інвестиційних проектів. Вказану діяльність слід проводити на 

основі чіткого застосування наявних законодавчих актів. Перспективною формою вказаного 

партнерства є укладення багатосторонньої інвестиційної угоди, сторонами якої є різні 

учасники системного інвестиційного проекту (державний орган, інвестор, підприємство-

рецепієнт, банк, землевласник, територіальна громада та ін.).  

Має бути удосконалений механізм надання гарантій (державних, місцевих) при 

здійсненні інвестиційних проектів [4, c. 275]. Як показує міжнародний досвід, такі гарантії 

можуть стати потужним мотиватором активізації інвестиційної діяльності. В той же час 

гарантії мають надаватися лише у тому випадку, якщо реалізація інвестиційного проекту 

пов'язана із виконанням функцій держави (приміром, підтримка належного рівня 

продовольчої безпеки). Можливе започаткування практики видачі гарантій підприємствам, 

які мають бездоганну ділову репутацію та реалізують продукцію за межі України.   

Супроводження крупних інвестиційних проектів, у тому числі із залученням іноземних 

інвестицій має здійснюватися на основі вже існуючих моніторингових майданчиків – Ради 

підприємців при Кабінеті Міністрів України, Ради іноземних інвесторів, інших 

консультативно-дорадчих органів. Головне завдання – зробити діяльність цих органів 

ефективною, регулярною, спромогтися безумовного виконання ухвалених рішень. Для 

вирішення цього завдання необхідна відповідна політична воля та розуміння важливості 

залучення сумлінних іноземних інвесторів як каналу надходження новітніх технологій.  

Пожвавлення інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі можливе через 

сприяння окремим інвесторам (суб’єктам інвестиційного діяльності) у отриманні субсидій, 

грантів, інвестиційних кредитів. Як відомо, на інвестиційному ринку є можливості залучення 

зовнішнього фінансування на реалізацію певних пріоритетних проектів (у тому числі від 

структур Євросоюзу, інших міжнародних організацій). Уповноважений орган державної 

влади (приміром, Міністерство аграрної політики та продовольства України) має проводити 

роботу щодо систематизації можливих інвестиційних пропозицій у сфері агропромислового 

виробництва, надавати роз’яснення щодо практики та процедур заповнення відповідних 

інвестиційних заявок, здійснювати супроводження та моніторинг поданих заявок, в межах 

законодавства та наданої законом компетенції здійснювати лобіювання українських 

інвестиційних проектів та відстоювати позиції українських заявників. Виходимо з того, що 

вказаний канал є важливим не лише з точки зору фінансування інвестицій, а і з точку зору 
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набуття підприємствами досвіду проектного фінансування із залученням коштів 

міжнародних партнерів, а також як один із факторів модернізації структури 

агропромислового виробництва (зокрема, із застосуванням ресурсоощадливих технологій).  

Підтримка належного рівня доходів виробників можлива через використання різних 

інструментів: компенсаційні платежі, відшкодування через втрати внаслідок стихійного лиха 

тощо. Відповідні заходи напрацьовані світовою практикою, у тому числі практикою країн 

ЄС, і показали свою високу ефективність як засоби регулювання і виробничої, і 

інвестиційної активності у агропромисловому комплексу. Застосування вказаного 

інструменту має призводити до збільшення прибутковості операційної діяльності суб’єктів 

господарювання агропромислового комплексу і через це забезпечити належну 

рентабельність інвестицій. У подальшому мають бути виконані дослідження з економіко-

математичного моделювання припливу та розподілу інвестицій у агропромисловому 

комплексі з урахуванням динаміки фінансового ринку.  
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: ВИКЛИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ 

 

На сучасному етапі динамічного розвитку інформаційної економіки виникла 

необхідність появи нових цифрових каналів з широким спектром можливостей для 
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просування продукції. Все це свідчить про актуальність використання інструментів 

цифрового маркетингу як виклику сучасності. Це підтверджується й результатами 

обстеження: 70% клієнтів прагнуть застосовувати в своїй діяльності цифровий маркетинг, 

однак вони зовсім не розуміють його сутності. 

Поняття «цифровий маркетинг» розпочало використовуватися в 90-ті роки. Першу 

цифрову рекламну кампанію було запущено агентством EURO RSCG у 1994 році, що стало 

початком переходу до цифрової ери маркетингу. Через декілька років стартувала розробка 

перших пошукових систем. Бренди почали створювати й просувати власні сайти в 

глобальній мережі Інтернет. Наступний прорив у digital-маркетингу – поява соціальних 

мереж, які використовувалися як інноваційний інструмент для дієвого просування брендів. 

На даний час цифровий маркетинг включає Інтернет-маркетинг (SEO-просування 

сайту, контекст, вебінари, тобто всі канали, які доступні користувачам тільки в мережі 

Інтернет), а також рекламу й просування на різних цифрових носіях поза мережі. Отже, 

цифровий маркетинг відрізняється від Інтернет-маркетингу за такими ознаками, як цільова 

аудиторія, сфера впливу на цільову аудиторію, канали поширення, способи комунікації з 

аудиторією [1]. 

На підставі аналізу й узагальнення спеціальної літератури з маркетингу [2-7] 

встановлено, що не існує загальноприйнятого визначення цифрового маркетингу. Як 

правило, вчені трактують це поняття як:  

 загальний термін для маркетингу товарів і послуг, що використовує цифрові 

канали для залучення й утримання клієнтів;  

 цифрову комунікацію;  

 комплексне просування, яке включає безліч каналів;  

 використання всіх можливих форм цифрових каналів для просування брендів;  

 комплексну дисципліну (на основі цифрових технологій), яка застосовує різні 

види маркетингу для просування продукції;  

 інтеграцію різних технологій (соціальних, мобільних, веб, CRM-системи) з 

продажів і клієнтського сервісу;  

 спосіб просування бізнесу за допомогою цифрових технологій;  

 комплексний підхід до просування продукції в цифровому середовищі;  

 мультиканальне просування бізнесу в інформаційному просторі. 

До каналів цифрового маркетингу віднесено: контент-маркетинг (SEO, SERM, SMM, 

контент PR, E-mail маркетинг, ORM); digital-реклама (контекстна, таргетована, медійна 

реклама); мультиканальне просування; веб-аналітика [1]. 
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Ключовими перевагами цифрового маркетингу є: 

 охват широкої аудиторії, тобто поширення на онлайн-, і оффлайн-споживачів; 

 можливість збору чітких і деталізованих даних – практично всі дії користувача в 

цифровому середовищі фіксуються аналітичними системами, що дозволяє робити науково 

обґрунтовані висновки щодо ефективності використання різних каналів просування та 

складати точний портфель покупця; 

 формування гнучкого підходу, що дозволяє залучати на онлайн-ринок оффлайн-

аудиторію, і навпаки; 

 прозорість оцінювання результатів маркетингової кампанії та можливість 

внесення коригувань у режимі реального часу; 

 низький рівень витрат порівняно з традиційною рекламою.  

У результаті дослідження виявлено основні тенденції розвитку цифрового маркетингу: 

 нативна реклама на заміну традиційної – як показали дані аналітиків Polar і 

BI intelligence, нативна реклама на мобільних пристроях має в 4 раза більше кликів порівняно 

з іншою; 

 використання прямих трансляцій – перевага даного каналу для бізнесу полягає в 

моментальній комунікації в режимі онлайн. У 2018 р. потік онлайн-трансляцій складав понад 

70% усього трафіку в мережі Інтернет; 

 адаптивність на мобільних пристроях; 

 створення корисного й цікавого контенту, який сприяє залученню значної 

цільової аудиторії та формуванню лояльності клієнтів до бренду; 

 зростання важливості візуалізації контенту; 

 значимість персоналізованого контенту – у результаті опитування компанія Hub 

Spot установила, що персоналізований призив до дії на 41% ефективніший, ніж стандартний. 

У свою чергу, компанією Smart Insights виявлено, що понад 60% користувачів більш 

довіряють компаніям, які створюють персоналізований контент; 

 чат-боти – за даними компанії Gartner, у 2020 р. понад 20% взаємодій 

користувачів сайту будуть саме з чат-ботами. Їх основна перевага полягає у залученні уваги 

користувачів і прискоренні зворотної реакції, забезпечуючи підвищення конверсії сайту. 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти такого висновку. Трансформація 

маркетингової діяльності підприємств в умовах цифровізації бізнесу полягає в розробці 

маркетингової та комунікаційної стратегій взаємодії із споживачами. Цифровий маркетинг є 

ефективним інструментом просування продукції з використанням сукупності цифрових 

каналів. Застосування інструментів цифрового маркетингу сприятиме збільшенню обсягів 
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онлайн-продажів, інтерактивній взаємодії з цільовою аудиторією, її розширенню та 

зростанню рівня лояльності, підвищенню ефективності цифрових каналів просування 

продукції.  
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВИХ ІННОВАЦІЙ  

У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах глобалізаційних економічних змін та інформаційних перетворень, 

впровадження новітніх технологій, обладнання, нових форм організації виробництва і 

процес просування товарів та послуг, «витягування» інноваційної новітньої продукції, 



КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 

КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

122 
 

підприємства потребують постійного оновлення та перепідготовку персоналу – здійснення 

кадрових інновацій.  

Дослідженню проблем інноваційної політики та управління персоналом присвячені 

наукові праці вітчизняних та іноземних учених, а саме: І. Балабанова, І. Бланка, Д. Богині, 

Є. Брігхема, Дж. К. Ван Хорна, В. Геєця, Дж. Джурана, П. Друкера, П. Єгорова, І. 

Ковальової, А. Колота, Й. Завадського, А. Шегди та ін. Проте дослідження питань щодо 

забезпечення управління кадровими інноваціями в сфері виставкової діяльності підприємств в 

сучасних умовах залишаються не вирішеними і потребують дедалі більшої уваги. 

Основною метою є аналіз інструментів та методів забезпечення кадрових інновацій, 

а саме в сфері виставкової діяльності підприємств.  

Сучасні методи підвищення ефективності виставкової діяльності підприємств 

вимагають від служби персоналу не стільки обліку кадрів, контролю за дотриманням 

трудового законодавства і документообігом, а в першу чергу – формування 

працездатної і ефективно функціонуючої команди. Істотні зміни завдань і функцій 

управління підприємством сьогодні вимагають створення нових інструментів 

управління кадровим потенціалом, які повинні бути засновані на глибокому і 

всебічному аналізі інноваційного потенціалу підприємства.  

Завдання здійснення такого аналізу вимагає створення методики аналізу 

кадрового інноваційного потенціалу, як суттєвої складової загального інноваційного 

потенціалу підприємства у виставковій діяльності. Кадровий інноваційний потенціал 

підприємства є мірою здатності і готовності персоналу та керівництва підприємства 

здійснювати активну інноваційну діяльність з метою створення інноваційної продукції 

та виконання комунікаційних та комерційних робіт для її просування під час 

виставкового та поствиставкового етапів виставкових заходів (рис. 1). 

Отже, після підготовки кадрових інновацій у виставковій діяльності підприємства на 

довиставковому етапі відбувається організаційно-технічна та командна робота, де 

визначається активність підприємства щодо майбутньої участі у виставкових заходах та 

професійного представлення інноваційної продукції чи послуг персоналом підприємства.  

Після участі підприємства у виставковому та поствиставковому етапах визначається  

результативність інноваційного впливу на формування та розвиток кадрів в сфері 

виставкової діяльності та досягнення кінцевої мети підприємства. 
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Рис. 1. Характеристика кадрових інновацій на етапах виставкової діяльності підприємства  

Джерело: розроблено на основі [2, 4] 

Форми підготовки кадрових інновацій у виставковій діяльності підприємства 

     

 Загальноосвітня  

програмні курси підвищення кваліфікації заплановані 

підприємствами, ТПП, ВЦ та навчання у ЗВО 

 

Спеціальна  

групова підготовка (робота в команді) , майстер-класи, 

тренінги  

 

Індивідуальна  

фахівець займається за необхідності по самостійно 

розробленому плану, самонавчання  

 

 

КАДРОВІ ІННОВАЦІЇ  

Командна робота 

- підвищення креативності персоналу 

(створення креативних команд); 

- розвиток інноваційної культури (ІК) 

серед персоналу; 

- надання і прийняття зворотнього 

зв’язку команди; 

- єдність дотримання корпоративної 

культури; 

- розробка «Портфелю матеріалів 

участі у ВЗ»; 

- розвиток внутрішньо командної 

залежності; 

- орієнтація на позитивний результат 

участі у ВЗ 

Комунікаційна робота 

- встановлення контактів та 

ведення переговорів 

(аргументація та 

застосування методів 

переконання); 

-  надання консультаційно-

презентаційних послуг щодо 

інноваційної продукції 

Комерційна робота 

- виконання 

комерційних задач 

(продаж інноваційної 

продукції); 

- укладання 

довгострокових 

контрактів 

Форми робіт кадрових інновацій на етапах виставкових заходів (ВЗ) 

Довиставковий етап 

 

Виставковий етап 

 

Поствиставковий етап 

 
Організаційно-технічна робота 

- вирішення конкретних інноваційних 

завдань (генерування ідей в інновації); 

- створення інноваційної продукції/послуг; 

- складання плану участі у ВЗ; 

- формування бюджету участі у ВЗ; 

- підготовка та відправка експонатів 

(інноваційної продукції); 

- приймання та оформлення виставкової 

експозиції 
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                                                ВДвплВД ЦдКІРін . ,                                                (1) 

 

де, вплРін  – результативність інноваційного впливу на формування та розвиток кадрів в 

сфері виставкової діяльності; 

ВДЦдКІ – цілі досягнення кадрових інновацій в сфері виставкової діяльності. 

Отже, від професіоналізму кадрів залежить подальший розвиток підприємства та 

здатність до постійних змін для покращення його сегменту на ринку. Інноваційна праця при 

формуванні кадрів не повинна обмежуватися управлінськими процесами та нормативами. 

Процес формування і оновлення персоналу є створенням кадрових інновацій. які спонукають 

до генерування ідей в революційні інновації та їх просування, що є основною ідею 

подовження життєвого циклу підприємства та отримання майбутніх додаткових прибутків.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ  

 
У сучасних умовах необхідності виходу з економічної кризи та подальшого розвитку 

вітчизняної економіки завдання управління якістю набуває комплексного характеру і 

вимагає застосування системного підходу для його вирішення. Важливим об’єктом 

менеджменту якості поряд з якістю товарів (робіт/послуг) виступає якість праці, оскільки 
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створення споживчих вартостей, необхідних для задоволення суспільних потреб, забезпечує 

саме людська праця.   

Дослідженню категорії якості праці присвячені роботи ряду вітчизняних і зарубіжних 

вчених. Різні теоретико-методичні та науково-практичні аспекти цієї проблеми 

досліджувались такими науковцями як О. А. Грішнова, Л. А. Лутай, М. Д. Романюк, В. І. 

Штефан, В. В. Стефінін, В. Є. Швец та ін. Однак, незважаючи на вагомі результати 

досліджень, актуальним залишається пошук важелів управління та резервів підвищення 

якості праці як умови забезпечення поступального розвитку підприємства.  

Якість праці традиційно розглядається з точки зору якості процесу праці, тобто 

визначається доцільністю певної діяльності людини, відповідністю вимогам предметів та 

засобів праці, технології; результатами праці, що дають змогу забезпечити достатній рівень 

задоволення різноманітних потреб працівника. Згідно економічної енциклопедії якість праці 

– сукупність специфічних дій, спрямованих на досягнення певної матеріальної мети, які 

відрізняють один вид конкретної праці від іншої [1]. 

Праця як сукупність фізичних та інтелектуальних витрат, які несе працівник при її 

виконанні, виступає, з одного боку, засобом для досягнення певної мети, є, а з іншого – є 

можливістю задоволення потреб вищого рівня. Мова йде про те, що результати праці 

персоналу є підставою для отримання матеріальної винагороди, можливостей професійного 

просування і впевненості у майбутньому. Тому якість праці варто розглядати також як 

складову ефективності праці. У цьому контексті якість праці – це ступінь її цінності, яка 

виявляється у здатності забезпечувати економічну, соціальну та інші форми ефективності.  

На рівні підприємства якість праці може мати індивідуальну, групову та колективну 

форми прояву. Якість праці конкретного працівника потребує аналізу усіх компонентів 

праці, а саме її складності, інтенсивності, регламентованості, рутинності, творчості, а також 

ставлення і вмотивованості людини до її виконання. З огляду на це, забезпечення належної 

якості праці вимагає створення умов для ефективної трудової діяльності: забезпечення 

відповідності стандартів поведінки людини (рівень знань, вмінь, навичок, досвід) вимогам 

праці для досягнення запланованого результату; формування дієвого механізму 

стимулювання досягнення необхідного рівня якості праці різними категоріями персоналу. 

Чинники забезпечення якості праці на підприємстві доцільно об’єднати у 2 групи: 

об’єктивні та суб’єктивні (рис. 1).  

Об’єктивні чинники впливу на персонал, його кількісні та якісні показники праці 

охоплюють організаційну, технічну та економічну складові (рис. 1). Суб’єктивні або особисті 

чинники є керованими безпосередньо працівником та залежать від його якісних 
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характеристик (знань, умінь, навичок, освіти, кваліфікації), а також від вмотивованості до 

праці та розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Чинники забезпечення якості праці (розробка автора) 

 

Категорія «якості праці» тісно пов’язана з поняттям трудового потенціалу. Наявність 

додаткових стимулів (можливості посадового, кваліфікаційного росту, підвищення рівня 

заробітної плати, отримання премії, бонусів…) часто виступає важливим фактором 

підвищення якості праці та спонукає працівника до оптимізації величини та рівня 

використання власного трудового потенціалу. Таким чином, якість праці на рівні 

підприємства повинна розглядатись як міра реалізації потенційних можливостей працівників 

в конкретних організаційних умовах.  

Для успішного функціонування підприємства необхідне належне управління якістю 

загалом, та якістю праці, зокрема. Управління якістю праці (УЯП) – це сукупність дій і 

заходів щодо забезпечення ефективного планування, організації й контролю процесу 

підвищення якості праці, а також мотивації працівників до його здійснення з метою 

підвищення ефективності діяльності та зростання конкурентоспроможності підприємства [2]. 

На нашу думку, управління якістю праці є системою методів, заходів та прийомів по 

оптимізації впливу об’єктивних та суб’єктивних чинників забезпечення якості праці, 

виходячи з особливостей операційної діяльності підприємства.   Обрані методи управління 

якістю праці можуть поширюватися на підприємство у цілому або бути диверсифікованими 

для окремих ланок чи рівнів управління, бізнес-процесів, категорій працівників.  

У сучасних умовах найбільш популярними системами УЯП є управління на основі 

 освітні, 

кваліфікаційні, професійні, 

вікові, статеві 

характеристики персоналу,  

 здатність до 

професійного розвитку, 

  мобільність,   

 ціннісні орієнтири,  

 задоволеність працею 

та отримуваними 

матеріальними благами  

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ 

Об’єктивні чинники Суб’єктивні чинники  

технічні: 

 науково-технічний рівень операційної системи; 

 конструктивні характеристики продукції; 

 застосовувана технологія; 

 рівень автоматизації операційних процесів; 

економічні: 

 система мотивації персоналу; 

 рівень витрат на техобслуговування і ремонт обладнання; 

 витрати на навчання та підвищення кваліфікації кадрів; 

організаційні: 

 контроль якості продукції та праці на різних стадіях операційного 

процесу; 

 рівень організації праці (поділ і кооперація праці, організація робочих 

місць, гуманізація праці, нормування праці…); 

 режим роботи підприємства;  

 кваліфікаційний розподіл персоналу (за розрядами, категоріями, 

рангами); 

  методи оцінки роботи кадрового складу. 



КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 

КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

127 
 

цілей (МВО) і комплексне управління якістю (TQM) [3, 4]. До основних інструментів 

управління якістю праці згідно діючих міжнародних стандартів ISO 9000-10000 належать 

надання повноважень, збагачення роботою  та оплата праці.   

Міжнародні стандарти серії ISO є загальним керівництвом у діях суб’єктів 

господарювання щодо управління якістю. Кожне вітчизняне підприємство з метою 

забезпечення конкурентоспроможності на ринку, потребує розробки та впровадження 

власних систем УЯП,  як складових системи менеджменту якості, які передбачатимуть 

раціональну технологію здійснення контролю виконання та оцінки якості роботи персоналу.  

Внутрішня система УЯП повинна бути сформована таким чином, щоб давати 

можливість: оперативно і всебічно оцінювати ділові якості та особистий внесок персоналу у 

операційні процеси; об’єктивно застосовувати систему мотивації і забезпечувати залежність 

розміру винагороди від кількості та якості праці; покращувати управління шляхом 

попередження або своєчасного виявлення та усунення порушень і невідповідностей;  

підвищувати відповідальність за якість виконуваних процесів, процедур і функцій;  

контролювати виконавчу дисципліну тощо. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ: 

ISO/IEC 27001 :20005, ISO/IEC 27002 :20007, ISO/IEC 1540/ 

 

Інформаційна безпека – є одним із об’єктів захисту та являє собою систему 

організаційних і технічних засобів, які забезпечують конфіденційність, збереження 
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інформації, її захищеність від несанкціонованого доступу, псування, вилучення, порушення 

повноти й цілісності – з одного боку, і ефективне функціонування механізмів поповнення, 

оновлення, аналізу необхідних для діяльності відомостей, доступність цієї інформації для 

авторизованих (таких, що мають право доступу) користувачів – з іншого [7].  

Інформаційна безпека стає серйозним викликом сьогодення, і цілком зрозуміло, що такі 

міжнародні організації як ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та IEC 

(Міжнародна електротехнічна комісія) з метою допомоги суспільству у зменшенні 

негативного впливу означеного фактора розробили й розвивають міжнародні стандарти із 

СУІБ серії ISO/IЕС 27000.  

Особливим напрямом інформаційної безпеки є забезпечення захисту інформаційно-

обчислювальних мереж, систем електронних платежів, комп’ютерних баз даних від 

несанкціонованого проникнення, а також від технічних перебоїв і неполадок [4].  

Ризики порушення інформаційної безпеки призводять до втрати конфіденційності, 

цілісності й доступності інформації. Щоб зменшити (усунути) ці ризики організація (суб’єкт) 

повинен розробити і впровадити систему захисту інформації та політику інформаційної 

безпеки. 

Для покращення реалізації цих заходів варто звернути увагу на міжнародні стандарти з 

управління інформаційною безпекою, які дозволяють: 

 оптимізувати вартість побудови та підтримання системи інформаційної безпеки; 

постійно відслідковувати та оцінювати ризики з урахуванням цілій бізнесу;  

 ефективно виявляти найбільш критичні ризики та знижувати ймовірність їх 

реалізації; розробити ефективну політику інформаційної безпеки та забезпечити її якісне 

виконання;  

 ефективно розробляти, впроваджувати та тестувати плани відновлення 

бізнесу;забезпечити розуміння питань інформаційної безпеки керівництвом та всіма 

працівниками банку;  

 забезпечити підвищення репутації та ринкової привабливості банків;знизити 

ризики рейдерських та інших шкідливих для банку атак тощо [5].  

Отже, застосування міжнародних стандартів у вирішенні проблем управління 

інформаційною безпекою сприятиме стабільній роботі, будь-яких, особливо, банківських 

установ.  

Інформація є найважливішим стратегічним ресурсом не лише будь-якої країни, але й 

будь-якого бізнесу чи особи. Інформаційна безпека стає серйозним викликом сьогодення, і 

цілком зрозуміло, що такі міжнародні організації як ISO (Міжнародна організація зі 
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стандартизації) та IEC (Міжнародна електротехнічна комісія) з метою допомоги суспільству 

у зменшенні негативного впливу означеного фактора розробили й розвивають міжнародні 

стандарти із СУІБ серії ISO/IЕС 27000.  

Спільним технічним комітетом ISO/IEC JТС 1 опубліковано стандарти серії ISO/IEC 

27000 [1-5]. 

На жаль, жоден з них в Україні не опублікований. Головною метою СУІБ є 

забезпечення сталого функціонування підприємства, запобігання загрозам безпеки, захист 

його законних інтересів від протиправних посягань, недопущення розкрадання фінансових 

коштів, розголошення, втрати, витоку, перекручування та знищення службової інформації, 

забезпечення нормальної виробничої діяльності усіх підрозділів [7].  

ISO/IEC 27001 – міжнародний стандарт, встановлює вимоги до створення, 

впровадження, підтримки та постійного поліпшення в контексті організації. Він також 

включає в себе вимоги до оцінки і обробки з урахуванням потреб організації.  

Вимоги, викладені в ISO / IEC 27001 є загальними і призначені для застосування всіма 

організаціями, незалежно від їх типу, розміру і характеру. 

Основа стандарту ІСО 27001 – система управління ризиками, пов’язаними з 

інформацією.  

Система управління інформаційною безпекою на основі стандарту ISO 27001 дасть 

змогу:  

 зробити більшість інформаційних активів найбільш зрозумілими для менеджменту 

компанії;  

 виявляти основні загрози безпеки для наявних бізнес-процесів;  

 розраховувати ризики і приймати рішення на основі бізнес-цілей компанії; 

 забезпечити ефективне управління системою в критичних ситуаціях;  

 проводити процес виконання політики безпеки (знаходити й виправляти слабкі 

місця в системі інформаційної безпеки);  

 чітко визначити особисту відповідальність;  

 досягти зниження й оптимізації вартості підтримки системи безпеки;  

 продемонструвати клієнтам, партнерам, власникам бізнесу свою прихильність до 

інформаційної безпеки;  

 отримати міжнародне визнання та підвищення авторитету компанії, як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;  

 підкреслити прозорість і чистоту бізнесу перед законом завдяки відповідності 

стандарту [7] 
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Стандарт надає кращі практичні поради з менеджменту інформаційної безпеки для тих, 

хто відповідає за створення, реалізацію або обслуговування систем менеджменту 

інформаційної безпеки. 

Інформаційна безпека визначається стандартом як «збереження конфіденційності 

(впевненості в тому, що інформація доступна тільки тим, хто уповноважений мати такий 

доступ), цілісності (гарантії точності і повноти інформації, а також методів її обробки) і 

доступності (гарантії того, що уповноважені користувачі мають доступ до інформації та 

пов’язаним з нею ресурсів)». 
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СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ АПК 

 

В умовах розвитку ринкових відносин для вітчизняних аграрних підприємств дедалі 

більшого значення набуває організаційна структура управління підприємством, 

раціональність побудови якої визначає успішність його функціонування, так як розвиток 

будь-якої виробничої системи в істотній мірі залежить від науково аргументованої 

організаційної структури управління. 

Раціональна структура управління не виникає спонтанно, вона цілеспрямовано 

формується на основі системи наукових і універсальних принципів, тому з урахуванням 

трансформації відносин власності, сьогодні відчувається гостра необхідність в наукових 

дослідженнях  проблем управління підприємствами аграрної сфери [1, 2, 3]. 

Організаційна структура управління є невід’ємною складовою системи управління 

будь-яким підприємством або організацією. Під організаційною структурою управління 

аграрного підприємства розуміється сукупність окремих виробничих підрозділів і 

працівників. У ній відображається внутрішня побудова підприємства, а також гармонійне 

поєднання окремих структурних одиниць, які співпрацюють на засадах кооперації та поділу 

праці. 

Як показує практика функціонування вітчизняних і зарубіжних підприємств, на 

сьогодні є велика кількість організаційних структур управління. Визначальними факторами, 

що формують тип, складність та ієрархічність організаційної структури підприємства, є: 

загальний масштаб виробництва, а також обсяги його продажу; асортимент продукції, який 

виготовляється; складність і рівень уніфікації продукції; наявність міжнародних зв’язків 

підприємства [4, 5].  

Основне завдання менеджера в процесі здійснення управління полягає в тому, щоб 

об’єднати усі компоненти підприємства та надати їм такої форми, що забезпечила б 

цілеспрямовану роботу підприємства. В залежності від наявності тих чи інших 

функціональних зв’язків в системі управління аграрних підприємств виділяють лінійну, 

лінійно-штабну, функціональну, лінійно-функціональну, дивізійну, матричну організаційні 

структури та ін. 
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Як приклад, розглянемо організаційну структуру управління ТОВ «Агронива-

Черкащини» Лисянського району Черкаської області. 

Організаційна структура управління ТОВ «Агронива-Черкащини» є лінійно-штабною 

структурою. Дана структура управління є наступною за складністю після лінійної, тому вона 

зберігає лінійні зв'язки, проте водночас для розвантаження вищого керівництва передбачає 

створення спеціальних штабів (служб). До їх складу включають різних фахівців, здатних 

надавати лінійним керівникам кваліфіковані консультації, здійснювати відповідні 

експертизи, готувати рекомендації тощо. 

Перевага представленої на рис. 1 ОСУ – можливість забезпечення вищої ефективності 

рішень і розвантаження лінійних керівників від функцій, які для них є складними для 

виконання. Лінійно-штабна ОСУ зберігає переваги лінійної ОСУ щодо чіткості й простоти 

взаємодії, надійності контролю за виконанням рішень. Її вади – зростання витрат на 

управління та зниження оперативності у прийнятті рішень. Зберігається й недолік лінійної 

ОСУ стосовно обмеження ініціативи працівників нижчого рівня [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організаційна структура управління ТОВ «Агронива-Черкащини» 
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Отже, в цілому можна сказати, що на сьогодні не сформовано єдиноприйнятого підходу 

і функцій щодо побудови структури аграрних підприємств. Залишаються багато проблем, 

пов’язаних із проектуванням управлінських структур аграрних підприємств, через 

особливості самої галузі, а також закономірностями й тенденціями розвитку 

сільськогосподарських підприємств і необхідністю трансформації внутрішньогосподарських 

відносин. 
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  

В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасний стан економіки країни обумовлює необхідність переосмислення форм і 

методів управління виробничими підприємствами, роль та місце маркетингу у діяльності 

підприємств. Фінансова криза не відразу вдарить по споживачам продукції економічно – 
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набагато швидше відбудеться психологічне потрясіння: через скорочення робочих місць, 

ослаблення валюти, зростання цін тощо. Люди починають більше замислюватися про 

майбутнє, і їм вже складніше насолоджуватися покупками.  

В антикризовому управлінні мета маркетингу найбільш повно і краще, задовольняти 

запити клієнтів, виробляти та продавати такі товари, які користуються найбільшим попитом і 

приносять підприємству максимальний прибуток.  

Сутність сучасного маркетингу – це підприємницька діяльність, що перетворює 

потреби покупця в прибутки підприємства [3]. Компаніям необхідно інвестувати в маркетинг 

в умовах кризи. Оцінюючи власні можливості підприємству необхідно визначити об’єкти 

застосування маркетингу, розробити стратегії охоплення ринку, вивчити рівень конкуренції, 

виявити незадоволені потреби покупців, розробити комплекс маркетингових засобів. 

Комплекс маркетингу – це вибір контрольованих змінних факторів маркетингу, 

сукупність яких підприємство використовує в прагненні викликати бажану відповідну 

реакцію з боку цільового ринку [3]. Принцип 4P або маркетинг-мікс: 

Продукт (Product) – основа будь-якого бізнесу, це вибір виробів і послуг, які 

підприємство пропонує ринку. Воно проводить товарну політику, тобто визначає той товар, 

з яким буде виходити на ринок. Під час фінансової кризи люди більше замислюються над 

доцільністю тих чи інших витрат: покупці намагаються купувати тільки предмети першої 

необхідності, переходити на бюджетні бренди. Необхідно пам’ятати, що при негативній 

економічній ситуації клієнти чекають від продукту  якості і надійності. 

Ціна (Price) – це грошова сума, яку покупці згодні платити за певний продукт. 

Підприємство пропонує  оптові і роздрібні ціни,  продаж у кредит, знижки. Ціноутворення 

дуже важливий фактор конкурентної боротьби, ціна повинна відповідати споживчій 

цінності товару, інакше покупці будуть купувати товари інших продавців. Під час 

економічних спадів споживачі особливо обережні щодо витрат, тому уважно вивчають всі 

пропозиції на ринку.  

Місце (Place). Маркетингова політика розподілу вирішує питання розробки та 

організації оптимальної схеми доставки продукції від виробника до споживача через мережу 

посередників, засобів транспортування, зберігання, продажу товару, вивчення запитів 

клієнтів (логістика, облік, розподіл, доставка). Маркетологи пропонують використовувати 

Інтернет, торгівля через Інтернет необхідна, для того, щоб люди могли вибирати і 

порівнювати товари самостійно та заощадити. 

Просування (Promotion) – передбачає комплекс заходів щодо популярізації компанії, її 

керівників, товарів, створення споживчих звичок, позитивного ставлення тощо. Хороший 
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продукт або послуга нічого не значать, якщо цінність пропозиції не буде доведена до 

цільової групи. Тому при виборі медіа-стратегії необхідно враховувати особливості 

аудиторії та її споживчу поведінку. Після визначення цільового сегменту ринку необхідно 

розробити ефективне рекламне повідомлення, що привертає увагу клієнтів і спонукає їх до 

покупки. 

Стратегія просування може включати в себе: рекламу, будь-яку платну форму 

комунікації за допомогою мас-медіа, персональні продажі, стимулювання збуту, боротьбу з 

негативом у ЗМІ і організація виставок та проведення ярмарок. Криза коригує переваги 

клієнтів, тому компаніям потрібно залишатися гнучкими і постійно отримувати зворотний 

зв'язок від аудиторії. В умовах економічного спаду підприємства повинні надавати своїм 

клієнтам більше інформації про продукт, включаючи  в неї такі мотивуючі речі, як безпека, 

довговічність, гарантії якості. Дуже важливо завоювати довіру людей.  

Друковані та Інтернет-ЗМІ стають важливими інструментами маркетингу в кризу, так 

як це більш дешевий спосіб достукатися до аудиторії. До того ж, публікація в засобах 

масової інформації – це чинник, що викликає довіру. Клієнти отримують можливість 

вивчати пропозицію і порівнювати її з іншими можливостями. Також службу по 

формуванню довіри можуть послужити різні програми лояльності: багато клієнтів воліють 

разовим знижкам довгострокові купони, бонуси, дисконтні картки тощо. 

Водночас Інтернет залишається простим і економічно ефективним способом 

достукатися до клієнтів компанії використовують його для інформування, заохочення і 

натхнення споживачів на покупки. Інтернет маркетинг у сфері роздрібної торгівлі в кризу 

особливо важливий для залучення клієнтів в офлайн-магазини. 

Загалом дослідження показують, що всі компанії корегують свій маркетинг в умовах 

фінансової кризи, і це дозволяє їм стабільно працювати та пережити важки часи. 

Список літературних джерел 

1. Азарян Е. М. Международный маркетинг / Е. М. Азарян. – К.: ИСМО МО 

Украины, НВФ «Студцентр», 1998. – 345 с. 

2. Басовский Л. Е. Маркетинг: курс лекцій / Л. Е. Басовский. – М.: Инфра-М, 2002. – 

219 с. 

3. Посилкіна О. В. Промисловий маркетинг / О. В. Посилкіна. – Х.: Видавництво 

НФаУ, 2008. – 223 с. 

 

 

 



КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 

КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

136 
 

УДК 004(477):336.14(043.2) 

В. Ф. ПРОСКУРА, 

О. В. МАКСЮТОВА 
Мукачівський державний університет 

 

ДЕТІНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІТ-ІНДУСТРІЇ  

ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ У БЮДЖЕТ  

 

За роки незалежності України, за показником валового національного доходу (ВНД) на 

душу населення, відставання вітчизняної економіки порівняно з країнами Євросоюзу склало 

25 разів. Це – один з найбільш інтегральних показників, що реально відображає стан 

економіки України та низький рівень якості управління державою. 

Які ж перспективи України на майбутнє і що потрібно зробити, щоб виправити 

ситуацію? Більшість вчених економістів схиляються до думки, що перспективи розвитку 

нашої держави напряму залежить від обсягів та темпів запровадження новітніх технологій у 

всі сфери вітчизняної економіки. 

На даний момент часу в світі набирає силу четверта промислова революція (індустрія 

4.0), що характеризується злиттям технологій і стиранням граней між фізичними, цифровими 

і біологічними сферами. 

Швидкість просування цієї революції є надзвичайно високою. «Ця революція 

кардинально змінить те, як ми живемо, працюємо, ставимося один до одного. Подібного 

масштабу і складності змін людству ще ніколи не доводилося відчувати. Вже зараз очевидно, 

що вона торкнеться всіх груп, верств і прошарків людства, всіх професій» [1]. 

За результатами досліджень, що були проведені McKinsey Global Institute, у найближчі 

роки на розвиток глобальної економіки найбільший вплив будуть мати: автоматизація 

монотонної інтелектуальної роботи; поширення мобільного Інтернету та Інтернету речей; 

хмаринні технології і новітні технології акумулювання та зберігання енергії; новітні підходи 

до управління геномами; сучасна робототехніка із застосуванням штучного інтелекту і 

транспорт без водіїв; 3D-друк тощо. Ці зміни знищать цілі галузі та професії, особливо ті, які 

не вимагають високої кваліфікації [1]. 

Очевидним є те, що без належного розвитку ІТ-галузі та відповідного її кадрового 

забезпечення говорити про четверту промислову революцію в економіці України недоречно. 

У 2016 році кількість вітчизняних IТ-фахівців ледве сягала 100 тис. осіб. На даний час IТ-

сектор створює 4% ВВП в Україні та позитивно впливає на забезпечення платіжного 

балансу, приплив валюти. На початку 2019 року кількість співробітників у IТ-секторі вже 

перевищувала 161 тис. осіб. Є всі підстави вважати, що через 2 роки, за умови ефективної 
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взаємодії і співпраці між державою та фахівцями IТ-сектора, їх чисельність зросте до 200 

тис. осіб, а надходження до ВВП збільшаться до 6,8%.  

Розвиток ІТ-індустрії в Україні суттєво випереджає світові середні темпи розвитку 

даного сегмента. За останні роки в галузі спостерігалося зростання від 11 до 26%, що в 

середньому складало 19% щорічно. Забезпечення подальшого зростання галузі хоча б на 

рівні 20% у рік потребує збільшення чисельності кадрів хоча б на 25-30, а то і більше 

відсотків. Вирішення таких завдань є можливим лише за умови налагодження тісної і 

продуктивної співпраці з урядом та розуміння загальнодержавної економічної вигоди від 

діяльності ІТ галузі.  

За даними асоціації IT Ukraine, у 2017 році Україна експортувала IT-послуг на суму 3,6 

млрд. доларів, а за прогнозами на 2018 рік обсяги їх експорту повинні зрости до 4,5 млрд. 

доларів [2]. За звітами НБУ лише за перше півріччя 2018 року внесок українська ІТ-індустрії 

у вітчизняну економіку у вигляді експортної виручки склав $1,5 млрд. [3] Проте, володіючи 

на даний момент часу потужною технологічною експертною базою, українські ІТ-компанії 

надають іноземним клієнтам широкий спектр консалтингових послуг, які за нині діючою 

системою підрахунків потрапляють у категорію «Інші послуги» і не враховуються в загальні 

обсяги експортної виручки української ІТ-індустрії. За підсумками 2018 року ІТ стала 

другою найбільшою галуззю з експорту послуг. Певні складності виникають також при 

підрахунку реального внеску ІТ-індустрії у ВВП країни. Перелік ІТ-послуг які надають 

сучасні ІТ-компанії досить різноманітний і до їх переліку відносять консалтинг, комп’ютерні 

розробки, а також послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності. Окрім того, 

складно піддаються обліку доходи дрібних компаній та численних фрілансерів, які взагалі не 

подають звітності. За існуючою методикою Держстату сукупний дохід підприємств, які 

входять до складу ІТ-галузі враховується за статтею «комп’ютерні послуги», які в  

2017-2018 роках склали 1,3 млрд. та 1,6 млрд. доларів відповідно.  

Суттєвою проблемою, яка перешкоджає отриманню реальної картини щодо обсягів 

поступлень від діяльності вітчизняної ІТ-галузі у ВВП, а також валютних надходжень від 

реалізації послуг за кордон, є високий рівень тінізації економіки України. Так, за даними 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 2018 році рівень тіньової економіки 

склав 32% від обсягу офіційного ВВП [4]. Іноземні експерти вважають, що рівень тінізації 

економіки України є значно вищим. Можна зробити лише припущення, що доходи 

вітчизняних ІТ-підприємств є значно вищими від офіційних статистичних, а 

недонадходження у бюджет – значними. 
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Загальна проблеми детінізації вітчизняної економіки та діяльності ІТ-галузі зокрема, є 

нагальною проблемою, яка потребує швидкого розв’язання, що у свою чергу вплине на 

збільшення надходжень у бюджет та вирішення питань які напряму залежать від збільшення 

бюджетних асигнувань. Вважаємо, що одним із можливих шляхів вирішення проблеми є 

розробка на рівні держави таких фінансових важелів, які б заохочували керівників 

підприємств ІТ-галузі легалізувати свою діяльність та спонукали до виходу з тіньового 

сектору. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

Теорія управління покликана розробити і обґрунтувати принципи і умови діяльності, 

структуру і функції організації, її місце і роль в суспільстві, в тому числі і в сфері економіки. 

Управлінська система багато в чому визначає вид, ефективне функціонування і 

результативність як окремо взятих підприємств, так і всієї національної економіки.  

Проблеми недостатності визнання синергетики як нового підходу в теорії управління 

економічними процесами співвідноситься з недооцінюванням ролі інформаційних процесів в 

концепціях реформ, які спираються на загальноприйняті положення неокласичної теорії, що і 

створює складності для ефективного функціонування ринкової економіки. 

Термін «синергетика» (від грецького synergeia – спільне, узгоджена дія), як 

діалектичний метод пізнання має універсальний характер, в тому числі для досягнення 
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закономірностей економічного розвитку. На даний час синергетика все частіше грає роль 

наскрізної міждисциплінарної теорії, яка активно входить в методологію сучасної науки. 

Синергетична теорія, будучи теорією самоорганізації, – це, в першу чергу, теорія не 

силового управління, який не суперечить природному руху об'єкта. Ефективність 

функціонування економічної системи в значній мірі залежить від розуміння динаміки 

економічних процесів, альтернативних шляхів їх розвитку, важелів і оптимальних зон 

впливу. Економічна синергетика являє собою майже невивчену область, незважаючи на те, 

що в ній і робляться певні спроби розглянути взаємодію економічного хаосу і порядку в 

якості об'єкта наукового дослідження [1]. 

У широкому сенсі синергетичне управління, або концепція організованої синергії в 

управлінні економічними процесами, – це система науково обґрунтованих уявлень про 

закономірності розвитку економічних систем як складних, відкритих, нелінійних 

нерівноважних, шляхом формування і функціонування механізмів їхньої внутрішньої 

самоорганізації. У вузькому розумінні синергетичне управління розглядає умови й фактори 

організації позитивної синергетичної взаємодії окремих елементів і підсистем з виникненням 

кооперативних ефектів на різних рівнях і у різних сферах діяльності економічних систем для 

прискореного зростання їх ефективності [1]. 

Синергетичний підхід заснований на таких поняттях, як нелінійність, нестійкість, 

непередбачуваність, альтернативність розвитку. Такий підхід по-новому розглядає розвиток 

нестійких ситуацій в економіці, так як враховує вплив на економічний розвиток різного роду 

випадковостей, малих впливів, які принципово неможливо передбачити і прогнозувати. 

Особливого значення набуває розвиток в точці біфуркації – точці розгалуження процесу, що 

є відправною для нової лінії еволюції [2]. 

Головна відмінність синергетичного підходу до управління економічними системами 

від класичного полягає в тому, що в рамках класичної науки панують принципи 

детермінізму, випадковість вважається другорядним фактором, що не залишає сліду в 

загальній течії подій. Неврівноваженість, нестійкість сприймається як щось негативне, 

руйнівне, збиває розвиток з «правильної» траєкторії. У синергетики ідея еволюційного 

підходу поєднується з ідеєю багатоваріантності економічного прогресу.  
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ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ 

ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

За умов глобалізації зростає залежність економік переважної більшості країн світу від 

структурних змін світової економіки у цілому та міжнародної торгівлі зокрема. Країни, які 

беруть участь в міжнародній торгівлі, використовують інструменти й принципи лібералізму 

й протекціонізму у зовнішньоторговельній сфері у залежності від векторів міжнародної 

економічної політики. Дослідження практики використання торговельних бар’єрів свідчить 

про поступовий перехід національних торговельних режимів від жорсткого протекціонізму 

до зростаючої відкритості національних економік. Разом з тим, тенденції, що протягом 

останніх років мають місце у сфері зовнішньоторговельних відносин, зумовили появу 

регіональних торговельних угод, які є реакцією окремих країн на необхідність забезпечення 

підтримки підприємств-експортерів. За останнє десятиріччя кількість таких угод суттєво 

зросла і нині поширюються на понад 50% міжнародної торгівлі поряд з багатосторонніми 

угодами в рамках СОТ. Ключова особливість таких угод полягає у взаємних преференційних 

торговельних угодах між двома і більше партнерами. Такі преференції можуть стосуватись 

антидемпінгової політики, компенсаційних мит, санітарно-технічних бар’єрів, тобто тих 

сфер, на які поширюються правила СОТ, однак окремі угоди регулюють конкурентну 

політику, міграцію капіталу й інвестицій, антикорупційну політику, екологічне 

законодавство та ін. [3, c. 37]. 

Відсутність єдиної політики державного стимулювання експорту навіть за умов 

членства в СОТ зумовила виокремлення регіональних торговельних угод в окрему групу 

інструментів підвищення інтенсивності і масштабів державної підтримки експорту з метою 

підвищення конкурентоспроможності підприємств-експортерів та, як результат, національної 

економіки. 
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За умов глобалізації підтримка експорту є одним із напрямів сучасної економічної 

політики зарубіжних країн. З метою підвищення національної конкурентоспроможності 

економічно розвинені країни та ті, що розвиваються суттєво активізували інтенсивність і 

масштаби державного сприяння експорту. Для України дана проблематика особливо 

актуальна з огляду на її високий рівень зовнішньоторговельної відкритості та у контексті 

імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Враховуючи вищезазначене, Україна повинна йти у 

руслі загальносвітових торговельних трендів та адаптуватись до змін, що відбуваються. 

Для просування експортної продукції і збільшення обсягів експорту за сучасних умов 

може використовуватись цілий ряд заходів та інструментів. У науковій літературі 

представлено різні підходи до класифікації заходів такого стимулювання. Зокрема 

виділяють: фінансову підтримку; кредитування експорту і страхування експортних кредитів; 

інформаційно-консультаційну підтримку. На наш погляд, представлена класифікація не 

повною мірою відображає весь спектр інструментів, що може бути імплементований з метою 

підтримки підприємств – суб’єктів експорту. На наш погляд, до заходів просування експорту 

слід віднести створення сприятливих геополітичних й торговельно-економічних умов для 

підприємств-експортерів, цільові програми стимулювання експорту, лібералізацію 

валютного, податкового і адміністративного регулювання, інституціональне, фінансове й 

інформаційне сприяння експорту. 

Водночас вибір тих чи інших інструментів ґрунтується на наступних критеріях: рівень 

національної безпеки країни; пріоритетність зовнішньоторговельної політики країни 

(ліберальна, протекціоністська орієнтованість, політика імпортозаміщення); дефіцитність 

товару на внутрішньому ринку [1, c. 19]. 

Проведений аналіз інституційного забезпечення державної фінансової підтримки 

експорту засвідчив, що серед повноважень й функцій центральних органів виконавчої влади 

відсутні законодавчо визначені завдання із забезпечення державної фінансової підтримки 

експорту; законодавча та нормативно-правова база, що нині діє в Україні, не передбачає 

застосування існуючих в міжнародній практиці сучасних механізмів та інструментів 

державної підтримки експорту [2, c. 212]. 

У ринкових умовах господарювання держава повинна виступати гарантом 

господарської діяльності компаній, формувати нормативно-правове поле ведення бізнесу й 

забезпечувати справедливу конкуренцію. Застосування заходів та інструментів державного 

впливу на експортну діяльність повинні бути направлені на зміцнення конкурентних позицій 

національних експортерів на світовому ринку, згладжування диспропорцій, зумовлених 

нестабільністю політичного, економічного характеру. Досвід розвинених країн свідчить про 
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присутність тісного співробітництва державних структур, що здійснюють підтримку 

експорту, з підприємствами-експортерами, торговельними й фінансовими організаціями. 

Підприємства, які використовують державну підтримку мають більше шансів для 

отримання виграшу у конкурентній боротьбі на зовнішніх ринках. Водночас експортна 

діяльність знаходяться під впливом різного роду національних і міжнародних торговельно-

економічних факторів зовнішнього середовища, які потребують системного вивчення. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення інструментів 

стимулювання експорту, які найбільшою мірою впливають на експортну орієнтованість 

підприємств.  
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Сучасний стан економіки України характеризується високим рівнем нестабільності. 

Така ситуація впливає на діяльність фірм тому що вони не завжди в змозі адаптуватися до 

змін ринку, що призводить до втрати конкурентних позицій. За таких умов впровадження 

нових товарів стає основою розвитку держави ,підприємства. Саме тому підприємства яке 

хоче закріпитися в сучасних умовах ринку і прагне закріпити свої конкурентні позиції  

повинно здійснювати впровадження нових товарів для задоволення потреб споживачів та 

відповідності вимогам ринку . 
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Створення та впровадження нових товарів на ринок пов’язане із певним ступенем 

ризику. Як стверджує Н. Краснокутська, «із 100 ідей до розроблення береться 26,6% до стадії 

випробувань доходить 12,4% уведеними і комерційно успішними виявляються 9,4%» [1]. 

При бажанні здійснювати інноваційну діяльність підприємству необхідно зібрати 

інформацію про ринкове середовище, кон’юнктуру ринку, стан конкуренції, поведінку 

споживачів, макроекономічні фактори, які можуть вплинути на зміну ринкових тенденцій. 

Необхідність маркетингових досліджень пов’язана з активним процесом розширення 

виробництва і появою новітніх технологій у всіх сферах виробництва і обертання товарів і 

послуг, інформатизацією виробництва і розподілу продуктів, зростанням соціальних і 

культурних потреб споживачів, з еволюцією маркетингу як філософії та інструментарію 

підприємництва. 

Найважливішого значення набуває конкурентоздатність продукції, у зв’язку з чим 

підприємствам необхідно постійно відновлювати технології і асортимент виробленої 

продукції, створювати нові ринки, розширювати виробництво, змінювати організаційні 

структури управління, забезпечуючи їх властивістю адаптивності до змін характеристик 

ринку і реакції покупців. 

Інформація, яку необхідно одержати в ході маркетингового дослідження, повинна 

розкривати: купівельний попит, запити і потреби споживачів; ресурси потенційного ринку з 

погляду покупців, обсяг продажу; загальну вартість продажу; характеристику потенційних 

потреб; територіальне (географічне) розміщення ринку; дані про конкурентів (частки 

конкурентів на ринку, цінова політика; їхні рекламно-пропагандистські засоби; загальні 

ринкові умови (податки, закони та інше). 

Введення на ринок нового товару – це проходження певних етапів, а саме: проведення 

маркетингового дослідження; прийняття рішення про введення нового товару; визначення 

цільового ринку; розробка рішень щодо комплексу маркетингу; визначення періоду введення 

товару; запуск у виробництво нового товару; введення нового товару на ринок; контроль та 

зворотній зв’язок [2] 

Виробництво нового товару в умовах економічної кризи є дуже ризикованим процесом 

і потребує ретельного аналізу ринку. 

Отже, маркетингові дослідження відіграють велику роль у інноваційній політиці 

підприємства. Завдяки маркетинговим дослідженням підприємство визначає чи потрібно 

вводити новий товар на ринок, визначає смаки та вподобання  споживачів,виявляє 

потенційний ринок ,дані про конкурентів . Впровадження на ринок нових товарів дозволяє 

виробнику стабілізувати збут,збільшити прибуток, отримати переваги над конкурентами, а 
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також вийти на новий рівень розвитку. Впровадження нових товарів на сьогоднішній день є 

тривалим процесом, який потребує комплексного підходу та є необхідним в сучасних 

ринкових умовах. 
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У сучасних умовах української економіки, що постійно змінювалися, кожне 

підприємство намагається не тільки максимізувати прибуток, а сприяти ефективній 

маркетинговій діяльності. Тому дуже важливим є вибір маркетингової стратегії, яка б 

відповідала всім вимогам самого підприємства, забезпечувала ефективну та рентабельну 

роботу, приносила прибуток та сприяла подальшому його розвитку. Грамотне, обґрунтоване 

маркетингове рішення щодо вибору стратегії допоможе підприємству вижити в 

несприятливому зовнішньому середовищі. 

Кожне підприємство по-своєму унікальне. Тому процес розробки стратегії залежить від 

позиції, яку воно займає на цільовому ринку, динаміки власного розвитку, реального 

кадрового та виробничого потенціалу, особливостей поведінки конкурентів, специфіки 

продукції, що виробляється чи послуг, що надаються, рівня якого досягла національна 

економіка, культурного та соціального середовища тощо. 

На думку Ф. Котлера маркетингова стратегія – раціональна, логічна побудова, 

керуючись якою організаційна одиниця розраховує вирішити свої маркетингові задачі. Вона 

включає в себе конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню 

витратна маркетинг [1, с. 535]. За своєю суттю маркетингова стратегія – це план реалізації 

маркетингових заходів, для досягнення поставлених перед компанією цілей. 
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План можна розглядати як модель поведінки (теперішньої та майбутньої) підприємства, 

як систему заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, їх зміст, забезпеченість 

ресурсами, обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт з виробництва та 

реалізації продукції. Інакше кажучи – як сукупність прогнозів і соціально – економічних 

цілей, досягнення яких забезпечується використанням певних засобів і методів. 

Маркетингова стратегія полягає у визначенні відповідних продуктів, послуг і ринків, на 

яких вони будуть запропоновані. Визначає найефективніший склад комплексу маркетингу 

(дослідження ринку, дослідження товарної і цінової політики, каналів розподілу, 

стимулювання збуту, підтримка продукту).  

Маркетингова стратегія передбачає обґрунтування вибору і формування: цільового 

ринку; номенклатури та асортименту; цінової політики; система збуту; організації реклами. 

Розробка маркетингової стратегії підприємства – це процес створення і практичної 

реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета – ефективне розміщення ресурсів 

для досягнення цільового ринку. Предметом маркетингової стратегії є вирішення питань 

щодо того, які продукти (стратегічні простори) мають бути освоєні підприємством, і яким 

чином це завдання можна виконати. При цьому основним завданнями у розробці 

маркетингової стратегії є такі: визначення цілей та напрямів діяльності підприємства; 

координація різних напрямів діяльності; оцінка слабких і сильних сторін підприємства, 

ринкових можливостей та загроз; визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів 

діяльності підприємства; створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства; 

оцінка маркетингової діяльності підприємства [2]. 

Жодне підприємство не може обійтись без планомірного і обґрунтованого процесу 

формування маркетингової стратегії. Цей процес є не спонтанним явищем, кожна стадія 

потребує уваги, часу та клопіткого аналізу. 

Процес формування маркетингової стратегії, зазвичай, поділений на два етапи: 

1) процес планування спрямований на прийняття стратегічних рішень, формулювання 

цілей і визначення шляхів їхнього досягнення; 

2) процес управління як набір рішень і дій реалізації стратегій, спрямований на 

осягнення цілей підприємства з урахуванням можливих змін зовнішнього, проміжного та 

внутрішнього середовища [2]. 

Формування маркетингової стратегії слід розглядати як сукупність п’яти 

взаємозалежних процесів: стратегічний аналіз ринкової ситуації; визначення цілей 

маркетингу; вибір оптимальної маркетингової стратегії; розробка маркетингового плану, 

спрямованого на ефективну реалізацію стратегії; оцінка й контроль результатів. Всі процеси 
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послідовно випливають один із одного. Але існує й зворотній вплив, тобто можливість 

внесення змін у цільові орієнтири маркетингу, або у механізм реалізації стратегії, 

можливість доробки результатів, або перегляд і розробка нової маркетингової стратегії. Тому 

при формуванні стратегії важливе місце має моніторинг ходу її реалізації, метою якого є 

дослідження ефективності вибору, впровадження і реалізація маркетингової стратегії. 

Стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати найбільш вдалу з них 

для кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка відповідала б вимогам досягнення 

маркетингових цілей. Стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким 

обсягом продукції необхідно виходити для досягнення поставленої мети. 

Маркетингова стратегія – один з інструментів маркетингу, який спрямований на 

досягнення маркетингових цілей за допомогою порівняння сильних і слабких сторін 

внутрішнього середовища з можливостями та загрозами ринку. Вдало підібрана й уміло 

реалізована стратегія не тільки дає змогу підприємству досягти конкурентних переваг, а й 

задовольнити потреби споживача. Тобто маркетингова стратегія виконує важливу як 

економічну роль у діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, так і соціальну. 
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Актуальність даної проблеми в сучасних умовах визначається необхідністю 

постійного підвищення рівня конкурентоздатності підприємствами для утримання наявних 

чи завоювання кращих позицій на ринку. Розробка та реалізація ефективної маркетингової 

стратегії є запорукою високого рівня конкурентоспроможності будь-якого підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства можна характеризувати як можливість або 

здатність підприємства використовувати свої порівняльні переваги у виробництві і реалізації 
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товарів і послуг по відношенню до виробників і постачальників аналогічних товарів і послуг. 

Дослідження конкурентоспроможності підприємства мають важливе значення при розробці 

практичних рекомендацій щодо зміцнення позиції підприємства на визначеному сегменті 

ринку, а також при виборі ним партнера для спільного випуску продукції, при залученні 

коштів інвесторів для розвитку виробництва тощо [1]. 

Необхідним для оптимальної оцінки рівня конкурентоздатності підприємств є 

усвідомлення істинної структури даного поняття. Це дає ключ до правильного розуміння 

складу та напрямку причинно-наслідкових взаємозв’язків у системі 

«конкурентоспроможність – чинники», обґрунтованого відбору основних факторів, що 

визначають величину даної економічної категорії, успішного пошуку відповідної 

статистичної інформації. 

Рєутов В. Є. виділяє три рівні дослідження конкурентоспроможності: оперативний, 

тактичний і стратегічний. Він вважає, що на оперативному рівні у якості показника 

конкурентоздатності слід розглядати інтегральну оцінку конкурентоспроможності продукції 

як деяку середню зважену величину (середню геометричну, середню арифметичну тощо) із 

показників ефективності окремих видів продукції, що виробляються на підприємстві. На 

тактичному рівні конкурентоспроможність підприємства забезпечується його 

загальногосподарським станом і характеризується комплексним показником цього стану. На 

стратегічному рівні конкурентоздатність підприємства характеризується інвестиційною 

привабливістю, критерієм якої є зростання вартості бізнесу [2]. 

Аналіз існуючих у сучасній літературі джерел свідчить про відсутність єдиного 

підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Також немає єдиної класифікації 

існуючих методів цієї оцінки. Сьогодні науковцями розроблена достатньо велика кількість 

методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, а саме: 

 метод профілів; 

 метричний метод; 

 метод на основі SWOT-аналізу; 

 метод бенчмаркінгу; 

 структурний та функціональний методи; 

 бальний метод; 

 методика оцінки конкурентоспроможності товарів на основі їх рейтингу; 

 інтегральний метод; 

 метод, заснований на теорії ефективної конкуренції; 

 метод середньозваженої арифметичної оцінки; 
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 метод оцінки за часткою ринку [3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що в сучасних умовах маркетингове управління 

конкурентоспроможністю є основним завданням для підприємств щодо забезпечення та 

підвищення їх рівня рентабельності. Конкурентоспроможність набуває великого значення 

через активне змагання підприємств і їх товарів за споживача. Сучасний стан ринку 

характеризується постійною зміною зовнішнього середовища, мінливістю купівельного 

попиту, наявністю великої кількості підприємств різних форм власності, підвищенням 

невизначеності та ризику. А отже, для того, щоб вижити, підприємствам необхідно 

відстежувати і реагувати на всі зміни, що відбуваються в їх конкурентному середовищі з 

метою збереження своїх позицій на ринку і забезпечення конкурентних переваг. 
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Світова фінансова криза внесла свої корективи щодо діяльності підприємств, у тому 

числі й сфери роздрібної торгівлі. З метою уникнення значних фінансових втрат та 

утримання своїх позицій торговельні мережі почали розглядати можливості розвитку та 

впровадження антикризового маркетингу на своїх підприємствах, сутність якого можна 

звести до оперативного перегляду маркетингової політики мережі та маркетингової стратегії, 

яка стосується асортименту товару, ціни, каналів розподілу та методів стимулювання збуту, а 

також є залежною від змін внутрішнього та зовнішнього середовища торговельної мережі. 
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У зв’язку з необхідністю протистояння кризовим явищам міжнародні торговельні 

мережі розробили ряд заходів щодо оптимізації маркетингових стратегій на українському 

ринку. Охарактеризуємо основні з них. 

1. Розширення асортименту товарів під власними торговими марками на базі 

вітчизняних та міжнародних виробничих потужностей. Даний хід першими на території 

України почали застосовувати національна мережа «АТБ-Маркет» та міжнародні мережі 

«Фуршет», «Metro C&C». До основних переваг власних торгових марок (далі – ВТМ) для 

торгової мережі можна віднести: підвищення вартості торгової мережі за рахунок введення 

додаткових брендів, а також здатність швидко реагувати на зміну попиту за рахунок того, що 

виробництво ВТМ дозволяє торговій мережі відслідковувати та оперативно реагувати на 

зміни смаків та вподобань споживачів. Основними перевагами ВТМ для споживача є:  

унікальність продукції, що продається у певній мережі, а також можливість придбати товар 

за нижчою ціною у порівнянні із продукцією відомих брендів та за належної якості [1]. Так, 

купуючи товар під власною торговою маркою мережі, споживач може економити до 30% 

власних коштів, порівняно з купівлею аналогічного товару відомого бренду. 

2. Оптимізація асортименту відповідно до споживчого попиту. Оптимізація дозволяє 

збільшити продажі за рахунок задоволення як вже відомих, так і раніше не відомих потреб 

клієнтів. Грамотне управління товарним асортиментом забезпечує мережі такі переваги як 

скорочення витрат, можливість оптимізувати торгові площі, поліпшити внутрішні процеси в 

магазинах, переглянути закупівельну політику тощо [2]. За умов кризових явищ 

спостерігалось збільшення асортименту товарів середнього та низького цінового сегментів 

на полицях магазинів роздрібних торговельних мереж. У цьому відношенні можна виділити 

найбільш перспективні для розвитку формати продуктових мереж, які спроможні 

пропонувати товари за зниженими цінами: дискаунтери. 

3. Розширення обсягів прямого імпорту товарів за кордоном. Частка імпортованих 

товарів на роздрібному FMCG ринку України є відносно незначною та зводиться, головним 

чином, до інноваційних товарів та товарів з високою доданою вартістю, однак, що стосується 

організованої мережної торгівлі, то частка імпорту в асортименті корпоративних мереж 

значно вища [3]. Структура імпорту в роздрібній та оптовій ланках продажу варіюється 

залежно від групи товару та каналу його реалізації. Українські супермаркети мають широкий 

асортимент товару і вагому частку представлення імпортованих товарів за усіма категоріями. 

Згідно дослідження Всесвітнього Банку мережі супермакетів та еко-магазинів (фреш-

маркетів) мають найбільшу частку імпортованих свіжих овочів та фруктів на полицях своїх 

магазинів: 26% та 78% відповідно. 
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Поява тенденції нарощення обсягів власного імпорту роздрібними мережами 

пояснюється рядом переваг. Основна перевага прямого імпорту для торговельної мережі 

полягає у відсутності посередників, що дозволяє отримати нижчу ціну на товар та доступ до 

більш широкого кола постачальників і товарів. Крім того, це дозволяє не тільки формувати 

унікальний асортимент продукції, але й оптимізувати витрати. Так, наприклад, власний 

імпорт непродовольчих товарів компанії «Metro C&C» здійснюється через глобальні офіси 

компанії в Китаї, Індії, В’єтнамі, Туреччині, що робить закупівельну ціну надзвичайно 

вигідною завдяки великому обсягу закупівель [4].  

Прямий імпорт, роботу з яким активно освоюють міжнародні торговельні мережі, не 

тільки здешевлює для них вартість зарубіжного товару, але і значно знижує ціну для 

кінцевого покупця. В умовах кризи немає єдиної ефективної маркетингової стратегії 

розвитку міжнародної мережі на закордонному ринку, однак щодо українського 

продуктового ринку (FMCG), то становлення міжнародного бізнесу головним чином припало 

на кризовий період, за умов якого найбільш ефективними виявились мережі, спроможні 

пропонувати нові формати магазинів з переважною орієнтацією на нижчий, ніж у 

конкурентів рівень цін, з відносно високим рівнем обслуговування. Кризові явища, постійна 

конкурента боротьба за споживача та ряд інших факторів вимагають від торговельних мереж 

розробки нових та оптимізації існуючих маркетингових стратегій, що сприятиме 

підвищенню ефективності та подальшому розвитку як міжнародних та вітчизняних 

рітейлерів, так і галузі в цілому. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Маркетингове забезпечення полягає у використанні комплексу маркетингу, сукупністю 

методів, прийомів, інструментів, які застосовуються для вирішення завдань щодо 

максимального задоволення потреб споживачів та максимізації прибутку від збуту продукції. 

Головними інструментами маркетингу, що становлять основу розробки комплексу 

маркетингу є [1, с. 22]: 

 продукт (розроблення відповідних заходів стосовно зміцнення та покращення 

конкурентних властивостей товарів); 

 ціна (визначення та відповідно встановлення такої ціни на продукцію, яка би 

повністю покривала витрати на її виробництво та забезпечувала підприємство прибутком); 

 місце (створення відповідних каналів збуту продукції з метою доведення її до 

кінцевого споживача); 

 просування (формування відповідної системи стимулювання збуту); 

 працівники (підбір кваліфікованих працівників, функції яких полягатимуть в 

управлінні маркетингом на підприємствах). В основі цього фактору організації (ситуаційний) 

лежить освітньо-фаховий потенціал персоналу. 

Аграрне виробництво суттєво відрізняється від інших видів через наявність обмежень, 

що унеможливлюють так званий етап запуску виробництва продукції у будь-який час. 

Наявність повного переліку ресурсів, необхідних для ведення агротехнологічних процесів, – 

це не єдина умова здійснення процесу виробництва сільськогосподарської продукції. Справа 

навіть не в тому, що існують цілком об’єктивні причини, що зумовлені сезонними 

кліматичними умовами. Сучасні агротехнології передбачають перелік підготовчих дій, 

насамперед, організаційного типу між елементами аграрної структури конкретного регіону 

[2]. 

Аграрна структура є досить різноманітною на території України в цілому та 

Дніпропетровського регіону зокрема. Елементи аграрної структури сформувалися під час 

тривалого соціально-економічного розвитку адміністративних одиниць. 

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств неможливе без посилення 

ролі держави в розвитку і регулюванні сільського господарства. 
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Ефективно діюча система маркетингового управління забезпечує стабільний розвиток 

підприємства і довгостроковий прибуток. Основні показники діяльності 

сільськогосподарських підприємств України протягом досліджуваного періоду мають 

позитивне значення. Однак, є тенденція до зменшення чистого прибутку, але одночасно 

частка прибуткових підприємств з кожним роком збільшується. 

Маркетинговий менеджмент націлює на застосування широкого комплексу заходів 

стратегічного і тактичного характеру, які спрямовані на ефективне здійснення 

підприємницької діяльності та забезпечення отримання максимального прибутку. 

Маркетингове управління діяльністю підприємства спрямоване на досягнення головної мети 

підприємства – отримання прибутку, росту обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо [3]. 

На рис. 1 вказано, що передбачає маркетинговий відділ аграрного підприємства. 

Маркетингові відділи покращили б роботу на внутрішньому та зовнішньому ринках, це 

б дало змогу досягнути конкурентоспроможність вітчизняних постачальників для сільського 

господарства, сприяння системи науково – інноваційного розвитку аграрних підприємств. 

Підприємство в межах своєї діяльності має орієнтуватись на специфічну групу споживачів і 

враховувати її особливості. Головне завдання полягає в тому, щоб реально вивчити свій 

сегмент ринку, здійснювати управління ним і краще за конкурентів пристосувати до нього 

маркетингову програму. Якщо підприємство не знає потенційних споживачів своєї 

продукції, то основна роль у комерційній роботі належить маркетинговим дослідженням, 

особливо з питань сегментації ринку. 

 

Рис. 1. Завдання маркетингового відділу аграрного підприємства 

Джерело: [1] 

 

Реалізацію маркетингових заходів забезпечує відповідно служба маркетингу, що 

повинна бути створена на кожному підприємстві, зокрема сільськогосподарському, 
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основними завдання якої є планування та контроль за маркетинговою діяльністю 

підприємств. 

Комплекс маркетингу функціонує безсистемно, дослідження кон’юнктури ринку 

продукції не проводяться. При цьому, не зважаючи на зростання попиту, практично відсутнє 

вирощування екологічної продукції.  

Дослідження каналів збуту продукції показали, що серед ключових вимог потенційних 

споживачів сільськогосподарської продукції доцільно виділити наступні [2]: можливість 

формування попередніх замовлень с.-г. продукції; цінова політика має формуватися на 

основі ринкових цін; великий досвід виробництва сільськогосподарської продукції; наявність 

кваліфікованих працівників; поєднання на одному підприємстві галузей рослинництва і 

тваринництва; можливість оптових закупівель; наявність сучасного якісного обладнання для 

зберігання і первинної обробки продукції; можливість укладання довгострокових угод про 

співпрацю. 

Отже, дослідження діяльності аграрних підприємств показує, що маркетинговий 

менеджмент має місце тоді, коли управління організацією побудоване на принципах 

маркетингу. Крім того, маркетинговий менеджмент розглядає маркетинг і менеджмент 

нероздільно, які до того ж взаємно доповнюють один одного. Це зумовлює необхідність 

нового підходу до управління господарською діяльністю, підходу, що втілює нову філософію 

управління, і його здійснення на якісно новому рівні. Саме такий підхід забезпечує 

використання зарубіжного досвіду менеджменту і маркетингу, його адаптацію до конкретних 

умов кожного регіону та України в цілому. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АДАПТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Економічна стабільність та розвиток підприємств все більше залежить від здатності 

змінюватися та пристосовуватися до перманентно змінних умов зовнішнього середовища. 

Пошук шляхів та методів ефективної адаптації входять у число самих актуальних 

економічних проблем, що виникають перед керівниками підприємств, оскільки побудова 

ефективного адаптивного механізму дозволяє забезпечити довгострокову 

конкурентоспроможність та фінансову стабільність і таким чином, нарощувати віддачу від 

більш обґрунтованого застосування економічних інструментів. 

Сучасна економіка характеризується неперервним динамічним ростом та розвитком. 

Процес переходу в досконаліший стан потребує піднесення всіх ланок господарства. Зміни в 

свої суті несуть нові рішення, тобто інновації. Інноваційні зміни можуть бути: в структурі 

управління, технологічні, технічні, продуктові, мотиваційні, соціальні тощо. Задля 

трансформації негативного ефекту інноваційних змін в позитивний необхідна адаптація 

цілісної системи підприємства [1]. 

Слід зазначити, що поняття адаптації є однією з найважливіших наукових проблем і 

охоплює майже всі сфери наукових досліджень. Сам термін «адаптація» походить від 

латинського слова «adaptatio» – прилаштовування, пристосування. Вперше це поняття 

виникло в біології для позначення побудови та функцій організмів і їх груп до постійно 

змінних умов існування, а також процес вироблення нових ознак, що дозволяють існувати в 

нових умовах. Тобто, на рівні підприємства процес адаптації представляє собою 

застосування механізмів внутрішніх змін для своєчасного встановлення рівноваги між 

внутрішнім і зовнішнім середовищем, або забезпечення додаткових конкурентних переваг на 

ринку. 

З часом поняття терміну «адаптація» та його тлумачення стає все більш багатогранним 

та широко використовуваним в різноманітних сферах науки. Досліджуючи процес адаптації 

мова не йде про відкриття нового процесу, а про зростання його значення в сучасних умовах 

створення та встановлення ринкового середовища. 

У відповідності до Закону України «Про інноваційну діяльність» інновації 

представляють собою новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
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технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери [2]. 

Беззаперечним є факт тісного взаємозв’язку між інноваційною діяльністю та 

адаптивністю підприємств. При цьому, окремі науковці, серед яких Гонтова Н. В.[3], Шилова 

О. Ю. та Чермошенцева Є. С. [4] розглядають саме адаптивність підприємства у якості 

основної передумови для ефективного запровадження інновацій. Учені зазначають, що 

інноваційний процес як правило складається з певних стадій, кожна з яких супроводжується 

тим чи іншим типом адаптації персоналу, технологій та управління в цілому.  

З іншого боку, дослідники Федулова І. В. [5] та Громика Р. П. [6] вважають, що саме 

інновації виступають основним інструментом адаптації підприємства до зовнішнього 

середовища у контексті забезпечення сталих конкурентних переваг. Адаптаційні процеси 

можуть проводитися різними методами, у тому числі використанням застарілих або 

еволюційних методів змін, серед яких: чисельна адаптація підприємства, розширення або 

скорення діяльності, вихід на нові ринки зі старим продуктом тощо. Проте, в умовах 

загострення конкурентної боротьби та прискорення технологічного прогресу в усіх сферах, 

саме впровадження інновацій є пріоритетним методом адаптивної поведінки підприємства. 

Отже, в сучасних швидкозмінних умовах середовища розвиток підприємства та 

досягнення його цілей можливе лише за умови створення ефективної системи адаптації. При 

цьому, базовими основами діяльності підприємств залишаються: економічна та соціальна 

ефективність, конкурентоспроможність, самозбереження та розвиток. Інновації відіграють 

провідну роль у процесах адаптації, сприяючи якісним та докорінним перетворенням 

виробничо-господарської системи підприємства у відповідності до викликів часу.  
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АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 

 

Аналіз територіально-регіонального розвитку роздрібної торговельної мережі регіону 

дозволяє комплексно, на системному рівні провести дослідження стану розвитку об’єктів 

роздрібної торгівлі на регіональному рівні, дослідити динаміку основних показників 

розвитку, оцінити ефективність ведення підприємницької діяльності об’єктів торгівлі, та, на 

цій основі, розробити перелік заходів активізації розвитку підприємницького середовища в 

сфері роздрібної торгівлі. Також, за результатами аналізу можна визначити «вузькі місця», 

недоліки щодо розвитку підприємництва в сфері роздрібної торгівлі. 

Основні показники стану роздрібної торговельної мережі регіонів України 

представлено у таблиці 1. Розглянемо основні з них. 

Забезпеченість населення регіонів України об’єктами роздрібної торгівлі є одним з 

вагомих елементів формування ефективно працюючої роздрібної торговельної мережі 

регіону, максимального задоволення споживчих потреб населення і, відповідно, потребує 

уваги з боку органів місцевого управління. 

На сьогоднішній день не існує єдиних, чітко встановлених нормативних параметрів, які 

б дозволили визначити та оцінити рівень забезпеченості населення об’єктами роздрібної 

торгівлі. Існує значна диференціація даного показника, як на рівні України, так і на рівні 

різних країн. Так, в Угорщині, Чехії, Італії та Словакії на 1 мільйон мешканців припадає 2300 

об’єктів торгівлі, а у Польщі це показник на зазначену кількість мешканців зростає до 5000 
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од. [2]. Причинами є переважання у Польщі та окремих країнах Центральної та Східної 

Європи частки сільського населення, що призводить до зростання інфраструктури товарного 

ринку.  

Таблиця 1 

Показники стану роздрібної торговельної мережі регіонів України, 2017 р. 

Регіони 

Забезпеченість 

населення регіону 

торговою площею 

магазинів (на 10000 

осіб) 

Кількість 

підприємств 

роздрібної торгівлі 

Кількість 

продовольчих 

магазинів 

Індекс стану 

роздрібної 

торговельної 

мережі 

регіону 
од.  індекс од. індекс од. індекс 

Україна 1659  39305  17704   

Вінницька 1299 0,29 1650 0,41 916 0,73 1,44 

Волинська 1387 0,31 983 0,25 482 0,39 0,94 

Дніпропетровська 1969 0,44 3073 0,77 1080 0,86 2,08 

Донецька 468 0,11 1328 0,33 527 0,42 0,86 

Житомирська 1239 0,28 1284 0,32 702 0,56 1,16 

Закарпатська 1360 0,31 927 0,23 503 0,40 0,94 

Запорізька 1658 0,37 1628 0,41 705 0,56 1,34 

Івано-Франківська 1121 0,25 922 0,23 559 0,45 0,93 

Київська 2647 0,59 2539 0,64 1251 1,00 2,23 

Кіровоградська 1344 0,30 1118 0,28 525 0,42 1,00 

Луганська 268 0,06 442 0,11 119 0,10 0,27 

Львівська 1670 0,38 3098 0,78 1898 1,52 2,67 

Миколаївська 1574 0,35 1154 0,29 518 0,41 1,06 

Одеська 2607 0,59 2286 0,57 814 0,65 1,81 

Полтавська 1399 0,31 1575 0,40 622 0,50 1,21 

Рівненська 1382 0,31 1192 0,30 646 0,52 1,13 

Сумська 1396 0,31 914 0,23 467 0,37 0,92 

Тернопільська 926 0,21 801 0,20 498 0,40 0,81 

Харківська 2002 0,45 3228 0,81 1017 0,81 2,07 

Херсонська 1724 0,39 1031 0,26 468 0,37 1,02 

Хмельницька 1500 0,34 1334 0,33 772 0,62 1,29 

Черкаська 1127 0,25 1065 0,27 484 0,39 0,91 

Чернівецька 1119 0,25 621 0,16 326 0,26 0,67 

Чернігівська 1434 0,32 1129 0,28 655 0,52 1,13 

м. Київ 4452 1,00 3983 1,00 1150 0,92 2,92 
Сформовано та розраховано автором на основі [1] 

 

Для України загалом показник забезпеченості населення об’єктами роздрібної торгівлі 

є значно меншим: на 1 мільйон населення припадає 1200 об’єктів роздрібної торгівля. Якщо 

простежити тенденцію за регіонами країни, то перші місця у рейтингу м. Київ та Київська 

область, на третьому місці – Одеська область. До п’ятірки лідерів попадають у 2017 році 

також Харківська та Дніпропетровська області. Визначальною рисою даних областей в 

високий рівень доходів населення, а отже і їх купівельної спроможності. 

Проте є регіони, які малозабезпечені об’єктами роздрібної торгівлі. До таких відносимо 

Донецьку, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Черкаську області. Варто 

відзначити, що така ситуація негативно впливає на рівень задоволення потреб населення у 

товарах та торговельних послугах.  
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Показник еталонного регіону, тобто, регіону з найкращим значенням показника з 

досліджуваної сукупності дорівнює 1 і за даним показником це м. Київ (див. табл. 1). 

Важливим параметром розвитку роздрібної торговельної мережі регіону є динаміка 

кількості підприємств роздрібної торгівлі. Практично за всіма областями України протягом 

аналізованого періоду спостерігається зменшення кількості роздрібних торговельних 

магазинів, що виступає свідчення високого рівня конкуренції та зменшення купівельного 

попиту населення регіонів України. Найбільша динаміка зменшення кількості магазинів 

спостерігається Івано-Франківській (зменшення на 29% порівняно з 2015 роком) та 

Тернопільській (зменшення на 26% порівняно з 2015 роком) областях. Найменша динаміка 

характерна для Київської області та м. Київ. 

Загалом по Україні зменшення кількості підприємств роздрібної торгівлі становить 

15% у 2017 році порівняно з 2015 роком.  

Показник еталонного регіону дорівнює 1 і за даним показником, як і в попередньому 

випадку, це м. Київ (див. табл. 1). 

З загальної кількості магазинів які функціонують у регіонах України практично 

половину складають продовольчі магазини з універсальним асортиментом товарів. 

Найбільша частка магазинів даної групи характерна для Чернігівської (56% від загальної 

сукупності), Вінницької та Тернопільської (52% від загальної сукупності), Київської та 

Рівненської (51% від загальної сукупності) областей. Найменша частка магазинів з 

універсальним асортиментом характерна для промислово розвинених та більш урбанізованих 

регіонів, таких як Харківської області (23% від загальної сукупності), м. Київ (26% від 

загальної сукупності), Дніпропетровської області (29% від загальної сукупності). 

Регіоном з найкращим значенням показника з досліджуваної сукупності є Київська 

область (див. табл. 1). 

Підсумовуючи результати аналізу стану роздрібної торговельної мережі регіонів 

України у 2017 р. можна зробити висновок, що за комплексом аналізованих показників 

найвищу рейтингову позицію (значення індексу більше 2) займає м. Київ, Львівська, 

Київська та Дніпропетровська області (табл. 2).  

Найменша рейтингова позиція (значення індексу менше 1) відповідає параметрам 

Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Сумської, Черкаської, Донецької, 

Тернопільської, Чернівецької та Луганської областей. 
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Таблиця 2 

Рейтинг областей за індексом стану роздрібної торговельної мережі регіону, 

2017 р. 

Регіон 

Індекс стану роздрібної 

торговельної мережі 

регіону 

Рейтинг Регіон 

Індекс стану роздрібної 

торговельної мережі 

регіону 

Рейтинг 

м. Київ 2,92 1 Миколаївська 1,06 14 

Львівська 2,67 2 Херсонська 1,02 15 

Київська 2,23 3 Кіровоградська 1 16 

Дніпропетровська 2,08 4 Волинська 0,94 17 

Харківська 2,07 5 Закарпатська 0,94 18 

Одеська 1,81 6 Івано-Франківська 0,93 19 

Вінницька 1,44 7 Сумська 0,92 20 

Запорізька 1,34 8 Черкаська 0,91 21 

Хмельницька 1,29 9 Донецька 0,86 22 

Полтавська 1,21 10 Тернопільська 0,81 23 

Житомирська 1,16 11 Чернівецька 0,67 24 

Рівненська 1,13 12 Луганська 0,27 25 

Чернігівська 1,13 13    
Сформовано автором 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ 

АДАПТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Важнейшим элементом системы управления предприятием является информационная 

поддержка принятия управленческих решений. Любая информация, используемая для 

принятия управленческих решений, имеет субъективный характер, поэтому всегда должна 

рассматриваться в контексте ее получателя. Одни и те же данные могут быть по-разному 

интерпретированы разными лицами, принимающими решения. Внешние пользователи, в том 

числе собственники предприятия, не принимающие участия в управлении предприятием, 

прежде всего, заинтересованы в данных о финансовом состоянии и платежеспособности. 

Чаще всего, эта информация может быть получена в рамках системы финансового учета и 

финансовой отчетности. Внутренние пользователи информации – это управленческие кадры 

предприятия разного уровня. Основной их задачей является принятие оперативных 

управленческих решений с учетом складывающихся обстоятельств во внутренней и внешней 

среде предприятия. Обеспечить поддержку таких решений может только система 

управленческого учета. 

Управленческая информация генерируется информационной системой предприятия. 

Такая информационная система должна выполнять три основные функции:  

 обеспечение поддержки заинтересованных сторон и коммуникации, 

ориентированной на улучшение отношений между клиентом и поставщиком;  

 обеспечение планирования и контроля, связанного с предварительными 

требованиями всех заинтересованных сторон, и бесперебойной коммуникации посредством 

правильно проведенной информационной политики;  
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 обеспечение координации в контексте взаимосвязи действий и процессов с единой 

интегрированной системой [1]. 

Таким образом, система управленческого учета находится в тесной взаимосвязи с 

системами планирования (бюджетирования) и внутреннего контроля. Особенно важна 

управленческая учетная информация в системе бюджетирования. Управленческий учет при 

этом реализует обратную связь управляемого объекта с субъектом управления на основе 

учета отклонений и контроля выполнения плановых (бюджетных) показателей. Правильная 

организация взаимосвязи «бюджетирование-управленческий учет» позволяет реализовать 

концепцию гибкого бюджетирования. Гибкие бюджеты составляются не для конкретного 

уровня деловой активности, а для ее диапазона. Они представляют собой динамическую базу 

для сравнения фактических результатов с запланированными показателями [2]. При этом 

гибкость бюджета касается внутреннего фактора – уровня деловой активности и не 

предполагает никакой реакции на изменение внешних параметров. 

Внешние факторы оказывают существенное влияние на предприятие как 

производственную систему, однако формирование информации о таких факторах имеет 

периодический характер. В традиционной схеме принятия и реализации управленческих 

решений учет находится между исполнением и анализом (рисунок 1). При этом система 

планирования имеет собственную информационную систему, поддерживающую разработку 

плановых показателей на основе прошлых событий. Эта система основана как на данных 

бухгалтерского и оперативного учета, отражающих ход реализации прошлых решений, так и 

на информации о внешней среде предприятия на момент планирования. Следующий 

информационный поток о факторах внешней среды для целей планирования 

(бюджетирования) будет сформирован такой информационной системой только по 

прошествии всего управленческого цикла и будет основой для принятия управленческих 

решений на будущий бюджетный период. 

 

Рис. 1. Использование внешней информации при традиционной или гибкой системе бюджетирования 
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В условиях турбулентной экономической среды внешнего окружения предприятия 

изменение факторов, влияющих на объект управления, происходит гораздо чаще, чем 

информационная система формирует информацию о таких факторах. В результате 

управленческие решения, принимаемые на основе данных традиционного управленческого 

учета о бюджетных отклонениях, не поддерживаются необходимой информацией о реальном 

состоянии внешней среды. Информационная система перестает соответствовать главному 

своему принципу – актуальности информации. Отсюда следует, что информационная 

система поддержки бюджетирования и управления предприятием требует повышения 

адаптивности в условиях нестабильной внешней среды предприятия. Такая адаптивность 

может быть обеспечена в рамках методологии управленческого учета (см. рис. 2). 

Адаптивность системы – это способность системы приспосабливаться к изменениям 

внешних условий с целью достижения какой-либо цели [3].  

 

Рис. 2. Использование внешней информации при условии адаптивного бюджетирования 
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закладываться в плановые показатели бюджетов и нивелироваться системой 

организационных и финансовых мер воздействия. Но непредвиденные колебания 

нестабильной внешней среды вызывают необходимость адаптировать показатели бюджета 

уже на этапах его исполнения и учета. В последнем случае речь идет, прежде всего, о 

краткосрочных и непредвиденных изменениях, обусловленных нестабильностью внешней 

среды, поскольку  такие изменения не могут быть учтены на этапе планирования. 

Разрабатывая системы управленческого учета и бюджетирования, а также механизмы 

их адаптации к меняющимся условиям внешней среды, следует иметь в виду 

индивидуальность каждого предприятия, его финансовой системы, системы учета, контроля 

и анализа. Это говорит больше о концептуальном и методическом значении 

рассматриваемой проблемы, чем о ее прикладном аспекте внедрения в условиях конкретного 

предприятия.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИПЛАТ  

ПРАЦІВНИКАМ ЗА ВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЧАС 

Невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства  є організація та методика 

синтетичного обліку виплат працівникам, які є основним джерелом прибутків працівників 

підприємства. Вагомий внесок в розробку теоретико-методологічних аспектів проблем з 

виплат працівникам зробили такі українські вчені, як Арап Г. В., Овсюк Н. В., Оляднічук Н. 

В., Орлов І. В. 
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У сучасних умовах на підприємствах застосовуються відрядна і погодинна форми 

оплати праці. Відрядна оплата праці (Piece-rate pays of labour) – це оплата праці за кількість 

виготовленої продукції (робіт, послуг). Рівень оплати праці залежить від іі результатів, 

доцільність застосування цієї форми наведемо схематично на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Застосування відрядної системи оплати праці 

 

Погодинна оплата праці (Hour payment of labour) – це оплата праці за відпрацьований 

час. 

Погодинну систему оплати праці найбільш вигідно застосовувати, якщо:  

 на підприємстві функціонують потокові і конвеєрні лінії із заданим ритмом;  

 функції робітника зводяться до спостереження і контролю за ходом технологічного 

процесу;  

 витрати на визначення планової та фактично виготовленої продукції відносно 

великі;  

 кількісний результат праці не може бути виміряний і не є визначальним; 

 якість праці важливіше його кількості; 

 робота є небезпечною [1]. 

Системи погодинної оплати праці відобразимо на рисунку 2. 

Тарифна система (Tariff system) являє собою основу для диференціації заробітної плати 

відповідно по кваліфікації, умовам і шкідливості праці, а також у районному, міжгалузевому, 

галузевому і внутрішньозаводському розрізах. Вона містить у собі нормативні документи, 

що характеризують якісні особливості різної конкретної праці, дозволяє зіставляти між 

собою всі різноманітні види праці, враховувати їхню складність, умови виконання і 
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народногосподарське значення, відбивати якість праці в заробітній платі [2]. Облік 

розрахунків з оплати праці ведуть на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 

 

Рис. 2. Системи погодинної оплати праці 

 

До рахунку 66 відкривають три субрахунки:  

 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 

 662 «Розрахунки з депонентами»;  

 663 «Розрахунки за іншими виплатами»[1].  

За дебетом субрахунку 661 обліковують усі види утримань з оплати праці, виплату 

оплати праці, депонування (перерахунок на субрахунок 662) оплати праці. За кредитом 

субрахунку 661 відображають нарахування оплати праці. За кредитом субрахунку 663 

відображають нарахування виплат, які не входять до складу фонду оплати праці, зокрема 

допомога у зв’язку з частковим безробіттям, допомога у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю. У дебет субрахунку 663 відносять виплати, що не входять до складу 

фонду оплати праці. На рахунку 66 може бути розгорнуте сальдо:  

кредитове – означає заборгованість підприємства з оплати праці та інших виплат 

працівникам;  

дебетове – означає заборгованість працівників підприємству з оплати праці. Дебетове 

сальдо може виникати лише в окремих випадках, наприклад, коли є переплати з оплати 

праці.  

У разі нарахування оплати праці запис роблять на кредит рахунку 66 і дебет різних 

рахунків, на які відноситься оплата праці (рахунки 23, 91, 92, 93 та ін.).  

Для того, щоб виплатити заробітну плату, бухгалтеру необхідно зробити необхідні 

утримання і нарахування податків [3]. Нарахування на заробітну плату – це податок, який 

сплачує роботодавець. Цим податком обкладаються практично всі виплати найманим 

працівникам. Заробітна плата не є винятком. У нашій країні цей податок називається єдиний 

соціальний внесок (далі ЄСВ). Він включає в себе повний соціальний пакет, законодавчо 
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передбачений нашою державою. Його величина залежить від класу професійного ризику, 

який встановлює Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, за 

інформацією про підприємство, наданої йому Пенсійним фондом. 3 2016 року встановлена 

загальна ставка ЄСВ 22 % та ставка 8,41% для працівників інвалідів. 

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким чином,щоб сприяти 

підвищенню продуктивності праці,повному використанню робочого часу, а також 

правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою 

оподаткування. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між 

відділами. Правильно підібрана система заробітної плати, яка враховує особливості 

трудового процесу, завдання, що стоять перед конкретним робочим місцем, професією і 

кваліфікацією робітника, його особисті інтереси, є ефективним організаційним засобом і 

мотивуючим фактором. 
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ФОРМИ І ВИДИ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 

 

Дослідження заробітної плати посідає важливе місце серед сучасних проблем у 

суспільстві. Зарплата є об’єктом дослідження економістів впродовж багатьох років. 

Особливо актуальною вона є за сучасних умов розвитку економіки України через посилення 
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конкуренції, глобалізацію бізнесу та збільшення підприємницьких ризиків. Сьогодні 

економіка зосереджена на забезпеченні матеріальної зацікавленості працівників і на 

зростанні ефективності праці. Основні теоретичні та методологічні засади обліку та аналізу 

процесу оплати праці знайшли своє відображення у працях українських вчених: Шевченко 

А., Овсюк Н. В., Оляднічук Н. В., Орлов І. В. 

Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що надає суб'єкт господарювання в 

обмін на послуги, надані працівникам. Головне місце серед цих виплат займає заробітна 

плата [1]. 

Згідно з чинним законодавством за видами заробітна плата поділяється: основна, 

додаткова та інші заохочувальні та компенсаційні виплати (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура заробітної плати 

 

 основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона 

встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та 

посадових окладів для службовців; 

 додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, 

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством; премії, пов'язані з 

виконанням виробничих завдань і функцій. 

 інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі винагород за 

підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні 

та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або 

які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми [3]. 

П(С)БО 26 розрізняє такі види виплат [1]: 

 короткострокові виплати працівникам; 

 виплати при звільненні; 

 виплати після закінчення трудової діяльності; 

 інші довгострокові виплати 
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Короткострокові виплати – до них належить заробітна плата, яка складається з основної 

заробітної плати, додаткової заробітної плати (виплати за невідпрацьований час, участь у 

прибутку тощо), інших заохочувальних та компенсаційних виплат, склад яких визначено 

Інструкцією зі статистики заробітної плати. При цьому слід враховувати, що частина 

перелічених в Інструкції заохочувальних та компенсаційних виплат не є об’єктом для 

нарахування єдиного внеску, а тому й не належить до фонду оплати праці. Зокрема, це: 

оплата за навчання в навчальних закладах дітей працівників підприємства; вартість путівок 

на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок; екскурсії і 

мандрівки; здешевлення вартості харчування працівників як готівкою, так і за 

безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях; витрати на погашення 

позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти 

для погашення первинних внесків для вступу в житловий кооператив та на індивідуальне 

будівництво, придбання садових будинків і обзаведення домашнім господарством [2]. 

Такі виплати не є заробітною платою, а іншими витратами підприємства; їх можна 

об’єднати в одну групу – додаткові блага (грошові та негрошові пільги теперішнім 

працівникам). Отже, в узагальненому вигляді поточні виплати працівникам включають у 

себе заробітну плату та додаткові блага [3].  

Згідно з МСБО 19 [1] виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає 

суб’єкт господарювання в обмін на послуги надані працівникам. У визначенні йдеться про 

послуги надані у минулому( минулу працю). Проте це не завжди так. Наприклад, одноразова 

допомога на самого працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає, пов’язана лише з 

майбутніми послугами працівника підприємству. Тобто може бути ситуація, коли така 

допомога видана до надання послуг працівником підприємству, тобто за майбутню працю. У 

цьому разі така допомога може вважатись виплатою працівникам лише після укладення 

трудового договору (контракту). Тобто основною ознакою такої допомоги є наявність 

укладеного трудового договору (чи іншого розпорядчого документа про прийняття на 

роботу).  

Більшість короткострокових виплат працівникам виплачуються у період їх нарахування 

та/ або у короткостроковій перспективі. Проте є певні короткострокові виплати працівникам, 

які будуть сплачуватися їм у майбутньому, але належать до поточних витрат підприємства. 

Так, у багатьох країнах заробітна плата обліковується за методом нетто. Тобто окремо 

нараховується заробітна плата й окремо суми відрахувань на неї у соціальні фонди (згідно з 

МСБО 19 належать до виплат працівникам) [1], які окремо списуються на витратні рахунки. 

У цьому разі виплати будуть здійснені у майбутньому. В Україні нараховується заробітна 
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плата брутто, а тому окремо у цьому випадку ця стаття виплат працівникам відсутня. Проте 

вона може бути у разі, якщо підприємство за свій рахунок здійснює додаткове перерахування 

пенсійних внесків за працівника згідно з законодавством чи внутрішніми правилами [1].   

Виплати після закінчення трудової діяльності. Виплати після закінчення трудової 

діяльності поділяються на:  

 пенсії (наприклад, пенсії та разові виплати при виході на пенсію); 

 інші виплати після закінчення трудової діяльності 

 страхування життя після закінчення трудової діяльності; 

 медичне обслуговування після закінчення трудової діяльності.  

Ці виплати здійснюються переважно за певними програмами, для виконання яких у 

майбутньому створюються відповідні забезпечення, якщо виплати будуть здійснюватись 

підприємством (установою, організацією) безпосередньо з відображенням витрат у минулих 

поточних періодах. Якщо виплати будуть здійснюватись третьою особою, то забезпечення не 

створюються. Виплати за такими програмами працівнику та/або членам його сім’ї 

здійснюються у грошовій та/або натуральній формі. За своєю суттю такі виплати є 

додатковим благом [2]. 

Інші довгострокові виплати працівникам – до цих виплат входять виплати, які належать 

до фонду заробітної плати (додаткові оплачувані періоди відсутності на роботі; виплати з 

нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років) та не належать (виплати за тривалою 

непрацездатністю). Всі ці виплати пов’язані з минулими послугами працівника підприємству 

і за ними також необхідно створювати забезпечення на основі наявних у суб’єкта 

бухгалтерського обліку документів та прогнозів [3]. 

Виплати при звільненні поділяють на 2 види: виплати, які підлягають сплаті в 

результаті рішення суб’єкта господарювання звільнити працівника до встановленої дати 

виходу на пенсію; виплати, що підлягають сплаті в результаті рішення працівника 

погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати. Для таких виплат можуть 

створюватись поточні та/або довгострокові забезпечення.  

Тобто, можна зробити висновок, що виплати працівникам – це всі форми поточної та 

майбутньої компенсації та додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно 

або через третю особу працівнику згідно з законодавством та внутрішньою практикою в 

обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих 

трудових відносин. 
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Подальші дослідження доцільно спрямувати на обґрунтування порядку визнання різних 

виплат працівникам, їх оцінок, розробку форм внутрішньої звітності для управління ними та 

проведення їх інвентаризації. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ  

ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий стан підприємства є однією із найважливіших характеристик його ділової 

активності і надійності. Він визначає потенціал підприємства у діловому співробітництві, 

його конкурентоспроможність, є показником ефективної діяльності як самого підприємства, 

так і його партнерів. 

Важко переоцінити роль ефективного та грамотного управління фінансовим станом для 

сучасного підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, 

розмірів. Адже вміле управління активами і пасивами, оперативне маневрування вільними 
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ресурсами, своєчасне погашення та стягнення боргів є запорукою виживання підприємства в 

сучасних умовах господарювання.  

В економічній науці відсутній єдиний підхід до визначення фінансового стану 

підприємства. Науковий доробок з цього питання відображає табл. 1. 

Розглядаючи визначення фінансового стану за різними авторами варто відмітити – 

особливість визначення Савицької Г.В. полягає в тому, що автор уперше визнає фінансовий 

стан, як економічну категорію, яка відображає стан капіталу у процесі його кругообігу та 

спроможність підприємства до саморозвитку саме на фіксований момент часу, тобто сьогодні і 

тільки, тому що на завтра ситуація уже може бути іншою. 

Таблиця 1 

Підходи до трактування поняття «фінансовий стан підприємства» 

Автор Визначення фінансового стану 

Савицька Г. В. 

[1, с. 290] 

Економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу та 

спроможність суб’єкта до саморозвитку на фіксований момент часу. 

Поддєрьогін А. М.  

[2, с. 109] 

Комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи 

фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 

виробничогосподарських факторів і характеризується системою показників, що 

відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Коробов М. Я. [3, с. 202] 

Складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості діяльності 

підприємства, міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими 

ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної 

господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми 

зобов’язаннями. 

Шеремет А. Д. [4, с. 98] 
Виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засобів 

підприємства і їхніх джерел. 

Покропивний С. Ф. 

[5, с. 313] 

Характеризується рівнем прибутковості і рентабельності капіталу, фінансовою 

стійкістю і динамікою структури джерел фінансування, здатністю 

розраховуватися за борговими зобов’язаннями. 

Білик М. Д. [6, с. 216] 

Реальна (фіксована на момент часу) і потенційна фінансова спроможність 

підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, 

саморозвитку та погашення зобов’язань перед підприємствами й державою.  

 

На наш погляд, особливим є і визначення Покропивного С. Ф., адже воно містить не 

сутність поняття «фінансовий стан», а ґрунтується на оціночних характеристиках, тобто 

показниках, які визначають фінансовий стан підприємства. Дане визначення, розкриває 

основні елементи аналізу, тобто виділяє основні складові оцінки фінансового стану 

підприємства. 

Шеремет А. Д. розглядає фінансовий стан крізь призму економічної оцінки балансу, 

тобто вважає оціночними показниками фінансового стану структуру майна підприємства та 

джерел його формування. 

Перевагою визначення Білик М. Д. є те, що автор підкреслив кількісний аспект 

фінансового стану підприємства та виокремив його сутність,  а також визначив індикатори, 

що його характеризують, проте акцент зроблено на платоспроможність як характеристику 
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фінансового стану в той час як фінансовий стан характеризують і ряд інших оціночних 

показників (рентабельності, фінансової стійкості, ділової активності тощо). 

Узагальнивши інформацію, наведену в табл. 1, фінансовий стан можна визначити 

наступним чином. Фінансовий стан це комплексне поняття, що відображає основні показники 

фінансово-господарської діяльності на даний момент часу та впливає на можливості 

самофінансування підприємства перспективі, визначається рядом факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища.  

Фінансовий стан підприємства характеризує рівень його забезпеченості відповідним 

обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської 

діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

Об’єктивний аналіз фінансового стану дає змогу своєчасно оцінити рівень 

забезпеченості виробничої, комерційної та інших видів діяльності підприємства фінансовими 

ресурсами, задіяти важелі їх доцільного та ефективного розміщення і використання.  

Фінансовий стан підприємства необхідно аналізувати з позицій короткострокової, і 

довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різноманітні, стан 

фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерела їх формування, 

аналіз фінансового стана проводиться з метою встановлення, наскільки ефективно 

використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства. 

Фінансову ефективність роботи підприємства відбивають: заможність власними оборотними 

коштами і їхня цілість, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан і 

динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, 

матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність [7, с. 89]. 

Стійке фінансове положення підприємства залежить насамперед від поліпшення таких 

якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва, фондовіддача, а 

також виконання плану по прибутку. Раціональному розміщенню засобів підприємства 

сприяє правильна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна 

діяльність по прискоренню грошового обігу. 

Тому аналіз фінансового стану проводиться на завершальній стадії аналізу фінансово-

господарської діяльності. У той же час фінансові ускладнення підприємства, відсутність 

коштів для своєчасних розрахунків можуть вплинути на стабільність постачань, порушити 

ритм матеріально-технічного постачання. У зв’язку з цим аналіз фінансового стана 

підприємства й аналіз інших сторін його діяльності повинні взаємно доповнювати один 

одного.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні в Україні активно проходить процес формування нової системи 

адміністративно-територіального устрою, який було розпочато разом із реформою місцевого 

самоврядування, так званою реформою децентралізації, яка є однією з найефективніших 

національних реформ в Україні. 

У межах даного процесу відбувається передача повноважень, відповідальності та 

фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування, оскільки саме на місцях 

влада чіткіше бачить проблеми громади і може негайно вирішувати їх. У зв’язку з цим, 

відповідно до норм статті 64 Бюджетного кодексу України, було розширено перелік доходів 

бюджету об’єднаної територіальної громади який включає: 

 60% податку на доходи фізичних осіб; 
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 100% акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів; 

 державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 

вчинення дій та видачі документів; 

 податок на прибуток підприємств комунальної форми власності; 

 місцеві податки та збори: плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме 

майно; 

 державні субвенції та міжнародна донорська допомога; 

 80% коштів за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової 

групи, дорогоцінне каміння;  

 25% екологічного податку тощо[1]. 

Завдяки такому перерозподілу бюджетних доходів на користь об’єднаних 

територіальних громад влада на місцях отримає певні переваги. По-перше, передача 

повноважень громадам допоможе створити сприятливі інвестиційні умови для розвитку 

підприємництва на місцевому рівні. По-друге, об’єднуючи фінансові ресурси громади, в 

процесі децентралізації, укрупнюються, що дає можливість розвивати депресивні території. 

По-третє, завдяки тому, що ОТГ мають певні повноваження, які підкріплені фінансовими 

надходженнями до їх бюджетів, вони можуть вільно розпоряджатись даними ресурсами, а 

також завдяки цьому швидко та ефективно вирішувати нагальні питання. По-четверте, чим 

успішніше розвиватиметься бізнес і чим краще почуватиме себе підприємець, завдяки 

створенню осучасненої інфраструктури та ефективному та вчасному вирішенні проблем на 

місцях, тим більше капіталовкладень, а отже і доходів отримає громада. 

Про ефективність фінансової децентралізації свідчать результати надходжень власних 

доходів ОТГ у 2017-2018 роках (рис. 1). 

 

Рис. 1. Надходження власних доходів ОТГ у 2017-2018 рр., млн. грн [2] 
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На наведеному графіку видно, що надходження власних доходів місцевих бюджетів 

ОТГ за 2018 рік, порівняно з 2017 роком, зросли на 62,1%. Є сподівання, що це є реальне 

зростання, однак певною мірою це зумовлено і тим, що в Україні відбувається економічне 

зростання (в межах 3,4%), а також інфляційними процесами в державі. Окрім того, 

найбільшу частину доходів у складі місцевих бюджетів займає ПДФО, який в 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком збільшився більше ніж у 2 рази – це пояснюється тим, що відбулося 

посилення контролю в сфері дотримання трудового законодавства через зростання розмірів 

штрафів, що стало наслідком часткової легалізації заробітної плати та виведення її з «тіні», а 

також через підвищення мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні. 

Зважаючи на структуру доходів ОТГ місцеві органи влади мають бути зацікавлені в 

першу чергу у легалізації робочих місць та досягненні чесної конкуренції, що в результаті 

збільшить ефективність ПДФО та єдиного податку. Справжніх змін у структурі власних 

доходів, зокрема в акцизному податку, можна досягти шляхом інвестування у створення 

нових суб’єктів підприємницької діяльності на місцевому рівні.  

В Україні активізуються процеси приєднання громад до об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ) та міст обласного значення. Великі міста стають нарешті центрами розвитку 

територій. Тому на цьому етапі децентралізації потрібно зробити акцент на те, що не стільки 

важлива кількість ОТГ, скільки залучення громад до реформи, тобто громади з низьким 

рівнем економічного зростання мають можливість розвиватись за рахунок приєднання до 

центрів економічного зростання [3]. 

Розвиток ОТГ, в першу чергу, залежить від високої якості управління на місцях 

лідерами громади, які повинні бути кваліфікованими спеціалістами та зможуть реально 

допомогти рухатись вперед, тобто в результаті побудови ефективної системи врядування 

люди зможуть відчути позитивні зміни. Спроможність визначається перш за все здатністю 

громади створювати нові робочі місця, для цього необхідно два ресурси – кадровий і 

фінансовий. Люди мають самі вирішувати, як зробити так, щоб їхня громада стала 

заможнішою. Разом з тим одним із завдань реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади є економічне вирівнювання територій, тобто необхідно дати 

шанс кожному. Тому економічний розвиток треба будувати на основі існуючих 

конкурентних переваг громади [4]. 

Отже, останніми роками в Україні відбулися фундаментальні зміни в системі взаємодії 

держави та місцевих органів влади головним завданням яких є зміна психології пересічного 

члена ОТГ на психологію відповідального господаря. В результаті, має бути створена 

ефективна модель самоуправління, яка б мотивувала громади заробляти та розпоряджатися 
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коштами для власного саморозвитку. І на сьогодні реформа, активно реалізуючись на 

практиці, покликана, в першу чергу, забезпечити ефективні зміни щодо зростання власних 

доходів ОТГ, шляхом переведення його із екстенсивного в інтенсивне. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Для прийняття рішень з метою забезпечення ефективної діяльності суб’єктів 

господарювання необхідно використовувати економічну інформацію, одержання якої 

забезпечує управлінський облік. Саме економічні відносини через управлінський облік 

створюють базу для швидкого підйому і істотного збільшення виробництва продукції, 

забезпечення її зберігання і своєчасної реалізації.  

Значний внесок у дослідження управлінського обліку зробили такі вітчизняні науковці 

та практики: С. Ф. Голов, П. О. Куцик, Д. В. Максименко, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, М. 

С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко та ін.  

Значення управлінського обліку полягає в тому, що він дає змогу системно розглядати 

всередині підприємства питання оперативного планування, аналізу, контролю й обліку 

окремих видів діяльності. Основним критерієм дієвої системи є ефективне управління 
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фінансовими і людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний 

механізм та використовує оперативну (первинну) інформацію незалежно від її кількісного 

виміру, наприклад, відгуки покупців про якість продукції [1]. 

Організація управлінського обліку передбачає необхідність урахування низки факторів, 

що носять першочерговий вплив та зумовлені специфікою діяльності суб’єкта 

господарювання. Кожне підприємство розробляє систему управлінського обліку виходячи із 

власних потреб і специфіки роботи [2]. Для ефективного ведення управлінського обліку 

потрібно: забезпечити фахівців усією необхідною інформацією, оскільки за неповного 

володіння інформацією управлінський облік утрачає будь-який сенс; розробити специфічну 

для кожного підприємства методологію. Така методологія повинна включати параметри 

управлінського обліку, облікову політику, форми звітності, процедури отримання 

інформації. Для досягнення позитивних результатів у поставленні управлінського обліку 

необхідно звернути увагу на спосіб автоматизації такого обліку та вибрати один із декількох 

варіантів взаємодії управлінського і бухгалтерського обліку. 

Основними проблемами під час формування концепції сучасного управлінського 

обліку для українських підприємств є впровадження нових систем обліку витрат і 

розроблення нових підходів до калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). 

Проблемами функціонування управлінського обліку на українських підприємствах є: вибір 

варіанту побудови системи; робота над побудовою системи управлінського обліку 

фінансового департаменту; відсутність продуманої організаційної структури підприємства, 

невизначеність із виконавцями та користувачами інформації призводитиме до конфлікту 

даних та неможливості не тільки отримувати результати роботи, але й здійснювати їх 

контроль; невизначеність кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які відповідають за 

постановку та ведення управлінського обліку; складність у технічному функціонуванні 

системи.  

Також слід відзначити, що суттєвим гальмом поширення управлінського обліку в країні 

залишається відсутність чіткого визначення переліку складників даного обліку. Завдяки 

управлінському обліку бухгалтер за потребою, крім власне обліку та калькулювання 

собівартості продукції, займається нормативним плануванням, економічним аналізом та 

підготовкою управлінських рішень [2].  

Вирішення проблем управлінського обліку необхідно здійснювати й на рівні держави: 

допомога у формуванні єдиної методологічної бази управлінського обліку, яка повинна бути 

тісно пов’язана з процесами вдосконалення корпоративного управління; формування 

«прошарку» кваліфікованих професіоналів у сфері управлінського обліку. Що стосується 
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впровадження системи управлінського обліку, то для успішного здійснення цього процесу 

необхідні три невід’ємні складники: 1) спеціальні ресурси для реалізації цього завдання; 2) 

фахівці; 3) участь у процесі постановки. 

Процес упровадження системи управлінського обліку необхідно проводити 

обмірковано, поетапно, з оцінкою ефективності кожної стадії і ретельним плануванням 

наступної, оскільки витрати на вдосконалення системи управління повинні призвести до 

безперечного і відчутного ефекту для підприємства. Обов’язковою умовою дієвості системи 

управлінського обліку є взаємоузгодженість роботи всіх служб і підрозділів підприємства, 

постійна командна співпраця у напрямі реалізації узгоджених загальних цілей підприємства. 

Відсутність одного з вищенаведених заходів унеможливлює функціонування цілісної 

системи управлінського обліку [3]. 

Отже, поступове становлення та розвиток управлінського обліку є одними з напрямів 

удосконалення вітчизняної системи обліку та звітності як ключового інформаційного 

інституту в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки.  
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На шляху розбудови інноваційної моделі економіки ефективне управління 

підприємством – складне і багаторівневе завдання, вирішення якого потребує всебічної 
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інформаційної підтримки та орієнтації на стратегічне мислення. За цих обставин 

підвищуються роль та значимість інформації, яка генерується в системі управлінського 

обліку.  

Сучасне стратегічне управління засноване на принципах системного підходу й 

управління бізнес-процесами, а тому широко використовує різного роду діагностичні та 

інтерактивні системи показників ефективності, що становлять інструментарій стратегічного 

управлінського обліку. Важливим є формування і вдосконалення наукового апарату, що 

дозволяє на високому якісному рівні допомагати вирішувати управлінському апарату 

промислових підприємств питання інноваційного характеру, пов’язані не тільки з поточним 

функціонуванням, але і з адекватним інноваційним розвитком, що забезпечує довгострокове 

існування і розвиток підприємств. Теорія і практика управління інноваційною діяльністю 

підприємств в єдності її стратегічних і тактичних аспектів зумовлюють розширення 

використовуваної наукової бази, до якої можна віднести і стратегічний управлінський облік, 

що свідчить про актуальність досліджень у даному напрямі. 

Дослідження проблем стратегічного та інноваційного розвитку представлені в працях 

таких відомих українських та зарубіжних учених, як П. Друкер, О. Кондрашов, О. Лапко, В. 

Мединський, В. Мікловда, М. Пашута, М. Пітюлича, Р. Фатхутдінов, Л. Федулова, Д. 

Черваньова, Й. Шумпетера. 

Стратегічний управлінський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню 

інформацію, покликаний забезпечити керівництво підприємства необхідною інформацією 

для прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Узагальнення практики управлінського обліку і потреб системи стратегічного 

управління інноваційною діяльністю дозволяють сформулювати ряд положень щодо системи 

стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності:  

 стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності є одночасно областю 

спеціальних досліджень техніко-економічних процесів підприємства та професійною 

діяльністю висококваліфікованих фахівців; 

 стратегічний управлінський є інформаційною базою фінансового менеджменту, як 

інноваційного процесу, так і окремих його етапів; 

 в процесі стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності потрібно 

забезпечувати реєстрацію параметрів підприємства, а також можливість аналізу причин 

отриманих результатів; 
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 з використанням даних управлінського обліку можна в системній єдності 

досліджувати і оптимізувати структуру активів, цільову ефективність інноваційної діяльності 

підприємства, витрати, безпеку; 

 оскільки активи об’єднують зобов’язання і власність, то в управлінському обліку 

важливо відстежувати зміну структури активів, а також їх відповідність завданням 

конкурентної боротьби, виживання і інноваційного розвитку підприємства. 

Підсистема стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності при 

визначенні переліку необхідної інформації має відображати особливості об’єкту управління. 

Крім того, слід оцінювати час, протягом якого інформація про інноваційні процеси 

надходить до особи, що ухвалює рішення, а управлінська дія повертається назад. Динаміка 

процесів в управлінському обліку повинна відповідати динаміці об’єкту управління, 

забезпечувати дієвість управління в реальному масштабі часу. 

Підсистема стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності має 

відповідати моделі цієї діяльності і системі її управління. Модульний принцип побудови 

моделі інноваційної діяльності дозволяє сформувати блок стратегічного управлінського 

обліку як систему рахунків на основі їх класифікації за елементами цієї моделі.  

Для різних видів інноваційної діяльності такі рахунки будуть різні. Внаслідок великої 

кількості інформації, необхідної для стратегічного управління інноваційною діяльністю 

організації, її багатоваріантного і багаторазового використання тільки автоматизована 

облікова система дозволяє своєчасно і якісно виміряти, зареєструвати, згрупувати, 

узагальнити, оцінити, проаналізувати вхідну інформацію і видати відповідні дані для 

ухвалення стратегічних управлінських рішень щодо інноваційної діяльності.  

До програм, призначених для автоматизації завдань управлінського обліку, відносяться 

програми для розрахунку інвестиційного проекту, для підготовки фінансових розділів бізнес-

планів, для аналізу стану підприємства за даними фінансової звітності, для бюджетування і 

аналізу виконання бюджетів, для маркетингового аналізу, для управління проектами. Отже, 

можна відзначити, що проведене дослідження дало змогу розглянути підсистеми 

стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності для формування інформаційної 

бази прийняття управлінських рішень. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛІНГУ 

 

Криза як особлива ситуація характеризується зниженням конкурентоспроможності, 

нестійким фінансовим станом, підвищеним ступенем ризику банкрутства. Традиційні методи 

управління не узгоджують місію організації з мінливою ситуацією, вона залишається 

незмінною, але якщо в нормальному стані завданням будь-якої організації є отримання 

прибутку, збільшення частки на існуючих і захоплення нових ринків, то в кризовій ситуації 

головне – це виживання. Виникає дисбаланс між потребами підприємства та його 

можливостями. Щоб уникнути банкрутства, підприємство має мобілізувати всі свої ресурси 

на розв'язання проблеми виходу з кризи. Це вже є метою не просто управління, а способу 

управління, яке адаптоване до швидких змін внутрішнього і зовнішнього середовища, тобто 

антикризового управління. Одним із методів антикризового управління є діагностика 

кризового стану підприємства. За відсутності кризи її можна використовувати як інструмент 

контролю. Крім контрольної функції, у кризовій ситуації діагностика є своєрідним 

«лакмусовим папірцем», що подає керівництву слабкі сигнали про небезпеку на початкових 

стадіях виникнення кризи. 

Теоретичні напрацювання і практичний досвід свідчать про те, що фінансове 

планування й контроль є важливими складовими антикризового управління, які слід широко 

впроваджувати на підприємствах, що перебувають у фінансовій кризі, або наближаються до 

неї. 

Бюджетування можна розглядати як системну розробку бюджетів центрів 

відповідальності та видів діяльності підприємства, здійснення на їх основі оперативного 

контролю, обліку й аналізу відхилень, виявлення причин та винних у суттєвих відхиленнях. 

Бюджет підприємства є засобом збалансованості між доходами і витратами, надходженнями 

й виплатами коштів. Основною перевагою бюджетування слід вважати можливість 

створення на основі бюджетів системи обліково-аналітичного забезпечення та інтегрованого 
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контролю. 

Управління інформаційними потоками ставить дедалі більші вимоги перед 

управлінцями щодо розуміння ролі інформації у процесі прийняття рішень, знань і 

відповідних практичних навичок керівника у процесі організації інформаційних систем. 

Інформаційні системи, які обслуговують управлінців, повинні надавати не тільки 

інформацію про діяльність підприємства а й дані про сучасні тенденції, ефективність 

існуючих і використовуваних технологій, інформацію про діяльність конкурентів, попит на 

продукцію. Проте існуюча система обліку не дає змоги визначити й оцінити ефективність 

обраної або альтернативної стратегії розвитку підприємства. 

Необхідність організації адекватної системи інформації зумовлена не лише 

економічною і фінансовою діяльністю підприємства, а й відображенням у ній зовнішніх 

факторів (соціальних, політичних тощо). Такою системою деякі фахівці вважають 

контролінг. 

Контролінг досить нове явище в теорії і практиці сучасного управління. Він виник як 

синтез економічного аналізу, планування, управлінського обліку, контролю й 

менеджменту[1]. 

Зміст поняття «контролінгу», в іноземній та вітчизняній літературі висвітлюється дуже 

широко і асоціюється зі словом «контроль». Але контролінг не можна зводити до простої 

системи контролю, він охоплює значно ширшу сферу діяльності підприємства. 

Завдання контролю полягає у виявленні законності і доцільності господарських 

операцій які відбуваються або вже здійснилися, тобто контроль має ретроспективну 

спрямованість. Контролінг, на відміну від контролю, націлений на перспективу.  

Спочатку контролінгом вважали сукупність завдань у сфері обліку і фінансів, а 

контролер був головним бухгалтером. Поступово це поняття почали визначати ширше і до 

функцій контролінгу включали фінансовий контроль. Водночас автор сучасної концепції 

контролінгу німецький професор Спеціальної вищої школи м. Кельна та керівник товариства 

«Економічна наука й практика в системі контролінгу і обліку» Ельмар Майєр визначає 

контролінг як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів 

діяльності фірми, тобто в економічному розумінні, з певною умовністю, як систему 

управління прибутком підприємства[2]. 

Контролінг охоплює систему безперервного інформування керівництва підприємства 

про стан усіх сторін діяльності фірми відповідно до затвердженого переліку окремих і 

узагальнюючих показників: стан портфеля замовлень і його відповідність завданням і 

вимогам підприємства, хід підготовки виробництва і запровадження інновацій, виконання 
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виробничої програми, дотримання кошторисів витрат на виробництво, виконання 

інвестиційної програми, фінансовий стан підприємства, дебіторська і кредиторська 

заборгованість тощо. 

Залежно від стадії розвитку підприємства визначають і цілі (розширення або 

захоплення частини ринку, підвищення якості продукції тощо), тоді як контролінг спрямовує 

дії підприємства для досягнення таких цілей, але головна кінцева мета підприємства – 

одержання прибутку, отже контролінг можна назвати системою управління прибутком 

підприємства. 

Якщо поєднати традиційні методи: обліку, аналізу, калькулювання, нормування, 

планування й контролю в єдину систему отримання, обробки, узагальнення, аналізу і 

представлення інформації для прийняття на її підставі управлінських рішень, то можна 

визнати, що все це поєднує в собі контролінг. 

В умовах кризи залучення зовнішніх ресурсів для виходу з кризової ситуації 

неможливе у найкоротший термін або взагалі, тому головна увага управлінців має бути 

спрямована на розв’язання організаційно-економічних проблем платоспроможності, 

ліквідності, стійкості, конкурентоспроможності й адаптованості підприємств за рахунок 

власних ресурсів.  

Антикризове управління – це управління підприємством, спрямоване на оперативне 

виявлення, упередження і подолання кризових явищ та причин їх виникнення, що вимагає 

відповідного обліково-аналітичного забезпечення. Антикризове управління використовує 

загальні принципи і методи управління: планування, облік, контроль, аналіз, координація і 

мотивація. 

Отже, з точки зору системного підходу контролінг – можна визначити, як інформаційну 

систему, що поєднує в собі елементи планування, обліку, аналізу та контролю і забезпечує 

управлінський персонал підприємства необхідною та достовірною інформацією, що 

відповідає вимогам антикризового управління. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Системи обліку є головними компонентами інформаційних систем будь-якого 

підприємства. Вони накопичують, групують і узагальнюють фінансово-виробничу 

інформацію для керівництва та інших підрозділів підприємства. Незважаючи на те, що на 

практиці, як правило, використовуються окремі елементи управлінського обліку, важливо, 

щоб ці елементи були об’єднані в єдину систему, орієнтовану на досягнення головного 

результату – підвищення якості управління підприємством. 

Дослідженню формування особливостей функціонування управлінського обліку на 

підприємствах присвячені праці, таких як С. В. Голова, В. Б. Івашкевича, Т. П. Карпової, В. 

Е. Керімова, О. В. Ковальової, Н. П. Кондракової, В. С. Леня, Л. В. Нападовської, М. С. 

Пушкара, А. Д. Шеремета та ін.  

Управлінський облік на більшості підприємствах не ведеться або перебуває у 

зародковому стані. В основному це можна пояснити відсутністю єдиної методологічної 

основи, методичних рекомендацій з організації управлінського обліку в окремих галузях 

вітчизняної економіки, а також періодом його становлення та розвитку в вітчизняній 

практиці. Сьогодні вітчизняні підприємства, функціонуючи в умовах конкуренції, 

відчувають потребу в організації дієвої системи управлінського обліку. Так, В. Е. Керімов 

звертає увагу, що на сучасному етапі розвитку економіки найважливішим завданням є 

вдосконалення системи управління виробництвом на основі єдиних принципів планування, 

обліку, оцінки, калькулювання, аналізу та контролю. У цих умовах суттєво зростає роль 

управлінського обліку, що є необхідним інструментом у мобілізації всіх наявних резервів 

підвищення ефективності виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств [1].  

В цих умовах особливого значення набуває система управлінського обліку. Ця система 

є органічною частиною системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує різних користувачів 

своєчасною, достатню та достовірну інформацією з питань діяльності господарюючого 

суб’єкта. Систему управлінського обліку кожне підприємство може створювати, виходячи 

тільки зі своїх цілей та перспектив розвитку. Використання системи управлінського обліку 

сприяє вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює реальні 

можливості для його оптимізації. Під системою управлінського обліку на підприємстві слід 
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розуміти спостереження, оцінку, реєстрацію, вимірювання, обробку, систематизацію та 

передачу інформації переважно про витрати і результати господарської діяльності в 

інтегрованій системі обліку, нормування, планування, контролю та аналізу з метою 

формування достатньої інформаційної бази внутрішнім користувачам для прийняття 

оперативних (тактичних) і прогнозних (стратегічних) управлінських рішень [2]. 

Організація управлінського обліку повинна забезпечувати розподіл загальних завдань, 

що стоять перед управлінським апаратом підприємства, між усіма рівнями управління таким 

чином, щоб кожен менеджер ніс свою частку відповідальності за рішення певної частини 

зазначених завдань; одночасно облікова система повинна забезпечувати взаємозв’язок різних 

інформаційних потоків як основу для взаємодії всіх функцій управління. Також 

управлінський облік має охоплювати систему управління діяльністю підприємства в цілому, 

включаючи: стратегічне управління (у тому числі стратегічне і оперативне планування 

діяльності, а також стратегічний аналіз); виробничий облік; розробку показників діяльності; 

формування управлінської звітності. У систему управлінського обліку окремі автори 

включають прогнозування внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на діяльність 

підприємства [3]. 

Сьогодні вітчизняні підприємства мають можливість самостійно організувати систему 

управлінського обліку та бюджетування на своєму підприємстві. Для цього їм потрібна 

наявність:  

 висококваліфікованого персоналу; – чітке уявлення про джерела отримання 

прибутку і статті витрат підприємства; – взаємозв’язок між відділами підприємства; 

 чітке уявлення процесу подальшої інтеграції управлінської інформації в 

бухгалтерський облік.  

Організація системи управлінського обліку пов’язана з цілою низкою складнощів, з 

якими стикаються управлінці.  

Основними проблемами впровадження управлінського обліку є: 

 відсутність чітких стратегічних цілей; 

 якщо цілі не визначені, це призводить до невірного визначення вирішуваних 

завдань; 

 відсутність єдиної нормативної бази на підприємстві і єдиної термінології, що є 

особливо актуальним для великих організацій, в тому числі і для холдингів, коли відсутність 

єдиної облікової політики та використання різних методів, застосовуваних усередині 

холдингової групи, приводять до різних результатів; 

 неправильний вибір менеджера проекту; 
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 постановка нереальних цілей і термінів, а також нечітке планування і 

документування проекту; 

 відсутність дієвих механізмів контролю; – недостовірність і несвоєчасність надання 

інформації (цей аспект безпосередньо пов’язаний з типом організаційної структури і 

масштабом діяльності) [4]. 

Отже, розвиток управлінських технологій безпосередньо пов’язаний з розвитком і 

реалізацією систем управлінського обліку та бюджетування. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

У даний час українські нормативні акти з бухгалтерського обліку не мають офіційного 

визначення та рекомендацій з ведення управлінського обліку і не приділяють належної уваги 

поясненню функцій та задач обліку взагалі, а також трактуванню понять, що застосовуються 

у професійній бухгалтерській мові. Це можливо виправдати тим, що організація 

управлінського обліку це внутрішня справа кожного підприємства, держава не може 

зобов’язати підприємства вести управлінський облік чи написати єдині правила для його 

ведення, що характерно для практики розвинутих країн.  

Вагомий внесок у дослідження питання управлінського обліку зробили такі видатні 

вітчизняні науковці, як Ф. Ф. Бутинець, В. Ф. Палій, М. Г. Чумаченко, А. Я. Яругова та інші.  
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М. С. Пушкар відмічає з цього приводу, що відокремлення управлінського обліку в 

окрему систему спонукав розрив між інформаційним процесом та управлінням [1, с. 52]. Так, 

наприклад, у зв’язку з потребою ефективного управління бухгалтерія західних фірм бере на 

себе обов’язки, які традиційно зосереджувалися у нас у плановому відділі, аналітичних 

службах. Тому управлінський облік не можна розглядати лише з позиції відокремлення 

об’єктів, які були складовою частиною системи бухгалтерського обліку. Такий підхід може 

бути вмотивований щодо визначення змісту фінансового обліку. Управлінський же облік це 

не тільки частина традиційного бухгалтерського обліку, а по суті, самодостатня, заново 

сконструйована система формування й використання в управлінській діяльності інформації, 

яка включає і ту, що сформована у фінансовому обліку. Він включає не тільки облікові 

методи й процедури, але й такі, які удосконалюють планування, контроль та прийняття 

рішень, і ефективним є тоді, коли система управління включає зворотній зв’язок [4]. 

Досвід підприємств України свідчить, що практичне застосування системи управління 

витратами (управлінського обліку) ще не набуло належного поширення. Цю думку 

підтримує і професор З. Гуцайлюк в своїй статті, в якій розглядаються діючі проблеми 

впровадження та розвитку управлінського обліку у виробничих підприємствах України. В 

цілому слід погодитися з положенням автора стосовно того, що «… на сьогоднішній день ні 

теоретично, ні практично не існує цілісної системи управлінського обліку як окремої 

інформаційної системи» [2, с. 45]. 

«Для управлінського обліку, – як відмічає А. Апчорч, – ведення рахунків є настільки 

важливим, що нерідко його називають особливим терміном – облік витрат (cost accounting), 

який згідно з офіційною термінологією СІМА, визначається наступним чином: «...складання 

бюджетів (кошторисів), розрахунок нормативних і фактичних витрат за окремими 

операціями, процесами, видами діяльності чи продукції». На практиці терміни «облік 

витрат», «управлінський облік» і «вартісний та управлінський облік» взаємозамінні, що на 

думку А. Апчорча служить підставою стверджувати наявність тісного взаємозв’язку[4]. 

Прагматичної орієнтації концептуальних основ управлінського обліку дотримується 

творець «стандарт-кост» Дж. Чартер Гаррісон. Він підкреслював, що в минулому 

управлінський облік відігравав вторинну роль стосовно виробничого обліку. Однак він став 

важливою частиною в системі обліку і являє собою внутрішній бухгалтерський облік, що 

забезпечує й представляє різну інформацію для управління підприємством. Згідно Дж. Ч. 

Гаррісону орієнтація обліку – «...фабрикація інформаційно-орієнтуючих даних». Облік не 

просто фіксує дані, але й фільтрує їх з метою вирішення управлінських задач. Вчений 
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спеціально підкреслює, що потрібен такий облік, який, отримавши надалі назву 

управлінського, ставить задачі на майбутнє, а не копається в тому, що було [4]. 

С. Ф. Голов не розмежовує поняття обліку витрат та виробничого обліку та зазначає, 

що «в процесі розвитку управлінського обліку змінюється і трактування обліку витрат 

(виробничого обліку)» [3, с. 17]. І. А. Басманов під обліком виробничих витрат розуміє 

«…сукупність робіт по групуванню всіх елементів витрат в різноманітних аспектах, 

необхідних для управління і контролю». В. Ф. Палій стверджує, що «…облік виробничих 

витрат є результатом аналітичного обліку, що готує накопичену інформацію до процесу 

калькулювання собівартості. При цьому об’єднання обліку виробничих витрат і 

калькулювання собівартості продукції є не що інше, як виробничий облік» [4]. 

М. С. Пушкар відмічає, що виробничий облік орієнтується на технічну сторону та 

методику відображення витрат на виробництво, а управлінський облік – на аналіз ситуацій, 

прийняття рішень, вивчення запитів споживачів в інформації, яка характеризує використання 

ресурсів, формування собівартості, аналіз відхилень від нормативних витрат та інших 

питаннях [1]. 

Отже, інформація, яку надає управлінський облік є важливою при виборі стратегії та 

тактики виробництва, процесу ціноутворення, що передбачає визначення її собівартості та 

відповідно виробничих витрат. Управлінський облік в рамках обліку витрат забезпечує 

управлінців різного ієрархічного рівня інформацією для прийняття ними обґрунтованих 

рішень щодо використання праці, виробничих запасів, основних засобів, тобто здійснюється 

процес управління витратами виробництва або облік для управління підприємством. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз господарської діяльності займає важливе місце в інформаційній підсистемі 

управління, дозволяє економічно обґрунтувати управлінські рішення і здійснювати їх 

моніторинг. Уся управлінська інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу 

готуються проекти управлінських рішень, які передаються в систему управління. Як функція 

управління, аналіз господарської діяльності орієнтований насамперед на оцінку виконання 

зобов’язань і стану підприємства, виявлення і реалізацію резервів виробництва і, що 

найголовніше, на обґрунтування управлінських рішень. Прийняттю будь-якого рішення 

повинні передувати аналітичні розрахунки, тому кожен представник апарату управління 

повинен бути добре обізнаний в особливостях аналізу господарської діяльності. 

Менеджменту сучасних підприємств необхідний економічний аналіз не тільки для 

вибору оптимальних управлінських рішень у теперішньому часі, але і для розробки сценаріїв 

майбутнього економічного розвитку. 

Управлінський аналіз покликаний забезпечити управлінський апарат підприємства 

інформацією, необхідною для управління і контролю за діяльністю підприємства. Велика 

частина аналітичної інформації, що пов'язана з аналізом ресурсів виробництва, є проміжною 

інформацією, яка зрештою відбивається в результативних показниках. Таким чином, аналіз у 

процесі управління виступає як елемент зворотного зв'язку між системами, що управляють і 

керованою, який є процесом інформування зацікавлених керівників про відповідність 

фактичних результатів діяльності очікуваним або бажаним. 

Управлінський аналіз – це комплексний аналіз внутрішніх ресурсів і зовнішніх 

можливостей підприємства, спрямований на оцінку поточного стану бізнесу, його сильних і 

слабких сторін, виявлення стратегічних проблем. Його мета – надання інформації власникам 

та іншим зацікавленим особам для ухвалення управлінських рішень, вибору варіантів 

розвитку, визначення стратегічних пріоритетів. Управлінський аналіз інтегрує такі види 

внутрішнього аналізу – ретроспективний, оперативний і перспективний, кожен з яких 

націлений на вирішення конкретних завдань [1]. 

Використання в практиці управління систем управлінського аналізу підвищує рівень 

аналітичної роботи на підприємствах будь-якого типу, сприяючи росту кількості типових 
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розробок з управлінського аналізу і розширяючи можливість порівняння й узагальнення його 

результатів. 

Оскільки для ефективного управління результат повинен бути прогнозованим, системі 

управління сучасним підприємством необхідно мати в якості підсистеми механізм переробки 

й систематизації управлінської інформації, трансформації її в управлінське рішення – 

механізм управлінського аналізу, адаптований до цілей конкретного підприємства.  

Особлива роль аналізу полягає у визначенні резервів підвищення ефективності 

виробництва. За його результатами розробляються шляхи більш економного використання 

ресурсів, упереджуються надлишкові витрати та інші недоліки в роботі підприємства. Аналіз 

слугує підвищенню ефективності виробництва. 

Розвиток інформаційних технологій дозволяє використовувати для управлінського 

аналізу імітаційне моделювання для вирішення слабо структурованих завдань. Так, 

імітаційне моделювання надає можливість експериментувати з виробничо-фінансовими 

процесами (що існують або допускаються) за умов неможливості або недоцільності 

виконання цього на реальному об’єкті. 

Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль у розробці найважливіших 

питань конкурентної політики підприємства: удосконалювання технології й організації 

виробництва, створення механізму досягнення максимального прибутку. Тому результати 

управлінського аналізу розголосу не підлягають, вони використаються керівництвом 

підприємства для прийняття управлінських рішень як оперативного, так і перспективного 

характеру [2]. 

Управлінський аналіз також можна розглядати як проміжний етап управління 

підприємством, тому що об'єктом аналізу є його минула та майбутня діяльність, а 

інформаційною базою – дані, зібрані у системі управлінського обліку. Маючи цю 

інформацію, можна оцінювати міру використання ресурсів, прогнозувати поведінку витрат 

за різних обсягах виробництва. 

Охоплюючи всі сторони діяльності підприємства, економічний аналіз має бути 

постійною складовою економічної роботи в цілому. Вимога безперервності аналітичної 

роботи відповідає реальній дійсності процесу відтворення. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Управління як процес, або функція, може відбуватись лише за допомогою спеціального 

апарату, який відповідає за збереження, цільове використання ресурсів, здійснює контроль за 

роботою виконавців. Робота апарату управління повинна бути направлена на контроль 

господарської діяльності підприємства, але у специфічній формі – через отримання 

економічної інформації про роботу підприємства в єдиному грошовому вимірнику. Таку 

інформацію забезпечує управлінський облік. 

Управлінський облік в сільському господарстві включає в себе безпосередньо облік 

витрат і виходу продукції та ряд інших об’єктів обліку, а також бюджетування та 

послідуючий контроль за діяльністю підприємства і його підрозділів та розробку заходів 

щодо покращання діяльності підприємства y майбутньому періоді.  

Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах вимагає висвітлення 

трьох моментів: по-перше, уточнення функцій управлінського обліку та виконавців; по-

друге, формування інформації про понесені підприємством витрати на операційні потреби, 

вихід продукції та результати діяльності; по-третє, здійснення організаційних заходів. 

Управлінський облік в сільському господарстві має на меті надання допомоги 

спеціалістам та керівникам фірм і, особливо, об’єднань при прийнятті управлінських рішень. 

З метою стабільності функціонування підприємства, покращання його фінансового стану та 

зростання прибутку від операційної та інших видів діяльності необхідно здійснити ряд 

заходів, а саме: 

а) формування належного масиву інформації, що характеризує наслідки роботи 

підприємства та його підрозділів; 

б) аналіз наслідків діяльності та розробка практичних та стратегічних рішень на 

альтернативній основі щодо перспектив діяльності підприємства; 

в) систематичний контроль за дотриманням окремими виконавцями, в першу чергу 

керівниками підрозділів (центрів витрат та центрів прибутку) завдань, передбачених 

керівництвом фірми щодо витрат та випуску продукції та її реалізації, якщо це доручено 

підрозділу; 
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г) підведення підсумків за результатами контролю щодо наслідків діяльності 

підрозділів та розробка завдань на перспективу. 

Ведення обліку витрат і обчислення собівартості продукції в сільському господарстві 

дозволяє виділити системи організації управлінського обліку (точніше формування 

інформації про витрати та результати діяльності підрозділів, сегментів діяльності тощо): 

1) управлінський облік повністю виділений з фінансового за допомогою ведення 

спеціальних рахунків-екранів; 

2) управлінський облік стає автономним по відношенню до системи фінансового 

обліку; 

3) управлінський облік не ведеться, але облік витрат за носіями для обчислення 

собівартості продукції, робіт і послуг здійснюється статистично, тобто поза системою 

бухгалтерського обліку, хоч дані статистичного обліку пов’язуються з даними 

бухгалтерського обліку; 

4) управлінський облік відсутній, а облік виробничих витрат інтегровано у фінансовий 

облік [1]. 

Важливе значення для управління має своєчасна і достовірна інформація про витрати 

виробництва та вихід продукції. У науковій літературі щодо організації обліку витрат на 

виробництво існували різні погляди. В основному науковці розглядали облік витрат у 

єдиному зв’язку із калькулюванням. При організації обліку виробництва 

сільськогосподарської продукції доцільно розглянути організацію аналітичного обліку і 

калькулювання собівартості продукції як самостійні елементи виробничого обліку. Головним 

при побудові обліку витрат на виробництво є обґрунтоване встановлення об’єктів.  

Особливості діяльності сільськогосподарських підприємств впливають на процес 

прийняття управлінського рішення. Одночасно слід визнати, що ряд моментів визначають 

побудову безпосередньо обліку. Найбільш істотними серед них можна назвати наступні: 

використання у виробничому процесі біологічних активів; наявність звітності про 

собівартість валової і товарної продукції; наявність великої кількості статей витрат, які 

вважаються прямими; нерівномірність проведення витрат протягом виробничого 

періоду; наявність особливої групи витрат, які можна віднести до умовно-змінних. 

При організації управлінського обліку потрібно враховувати особливості виробничих 

процесів у сільськогосподарських підприємствах, зокрема: 

1) систематична зміна співвідношення між витратами на підтримуючий та 

продуктивний корм через зміну продуктивності тварин протягом року; 
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2) витрати на годівлю тварин в сільськогосподарських підприємствах України протягом 

календарного року дуже істотно змінюється через використання зеленого корму, який значно 

дешевший; 

3) існуюча система побудови матеріального стимулювання як прояв соціального обліку 

має враховувати ту практику взаємовідношень, які склалися в Україні щодо застосування 

чекової форми контролю; 

4) нерівномірність проведення витрат протягом звітного періоду; 

5) можливість отримання інформації про фактичну собівартість продукції лише раз в 

кінці року, коли будуть зібрані понесені за весь виробничий період витрати та розподілитися 

між усіма видами виробленої продукції. Однак найбільші складності проявляються у тому, 

що процес виробництва передбачає функціонування біологічних активів, на які істотно 

впливають природні фактори, особливо у рослинництві[2]. 

Впровадження системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах 

повинна проходити у поступовому, взаємообумовленому та обґрунтованому втіленні в 

практичну обліково-аналітичну діяльність ідей управлінської орієнтації.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Під організацією економічного аналізу слід розуміти систему раціональних, 

скоординованих дій в процесі вивчення об’єкта спостереження відповідно до визначених 

завдань.  

Вибір організаційної форми проведення економічного аналізу здійснюється для 

кожного підприємства індивідуально його керівництвом, виходячи з розмірів підприємства, 

економічної доцільності створення відокремленого аналітичного підрозділу та потенційних 
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переваг і недоліків кожної з організаційних форм.  

Аналітична робота на підприємстві передбачає ряд організаційних етапів. 

1. Підготовчий етап, на якому повинні виконуватись такі види робіт як формування 

цілей, завдань і напрямків використання результатів аналізу; розробка плану та програми 

аналітичної роботи; вибір і визначення загального стану суб’єкта аналізу; розробка системи 

синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу; 

розподіл роботи між виконавцями аналізу відповідно до адміністративного підпорядкування; 

розробка макетів і форм аналітичних таблиць, графіків, схем; ознайомлення з наказом про 

облікову політику; перевірка достовірності джерел інформації та вивчення матеріалів 

попередніх обстежень; проведення інструктажу; визначення об’єктів аналізу; обмеження 

кола необхідної інформації для аналізу (відповідно до обраних критеріїв корисності); підбір, 

перевірка та попередня обробка досліджуваної інформації; визначення рівня суттєвості 

відхилень основних показників; визначення рівня доступу до джерел інформації виконавців 

за ступенем підпорядкованості; формування банку даних щодо об’єктів дослідження завдяки 

моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища; визначення напрямків і форм 

використання результатів, що будуть отримані за допомогою економічного аналізу; 

ідентифікація критеріїв корисності аналітичної інформації стосовно користувачів. 

2. Основний етап організації аналітичної роботи повинен включати такі роботи: 

перевірка повноти й вірогідності звітних даних; проведення арифметичного, логічного і 

балансового зведення показників; визначення загальних відхилень величини показників 

виконання завдань від базових величин; виявлення взаємодіючих факторів і обчислення 

їхнього впливу на зміну величини показників; оцінка сильних і слабких сторін, можливостей 

і загроз щодо досліджуваних явищ і процесів; виявлення зайвих витрат і невикористаних 

можливостей (перспективних резервів); прогнозний аналіз сценаріїв; ретроаналіз сценаріїв; 

систематизація накопичених матеріалів; оцінка ефективності діяльності підприємства; 

дослідження технології (методики) формування оціночних показників для дотримання умови 

їх співставності. 

3. Організаційно-процедурна побудова завершального етапу економічного аналізу 

повинна включати: проведення підсумкової оцінки діяльності і узагальнення результатів 

аналізу; систематизацію отриманих на попередньому етапі результатів; поповнення 

інформаційного банку даних щодо внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства; 

розробку заходів, направлених на мінімізацію або ліквідацію негативно діючих показників; 

визначення напрямків оптимізації окремих господарських явищ, процесів, їх результатів та 

фінансово-господарської діяльності в цілому з урахуванням пріоритетів тактики та стратегії 
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підприємства; призначення осіб, відповідальних за реалізацію заходів; при необхідності – 

підготовка відповідних організаційно-розпорядчих документів; контроль за реалізацією 

заходів; внесення коректив в наказ про облікову політику; підготовка аналітичної інформації 

для оприлюднення (згідно з вимогами чинного законодавства) [1]. 

Організація аналітичної роботи на підприємстві включає розробку загальних планів та 

планів (програм) конкретних аналітичних робіт, порядок проведення аналізу, виконавців, 

способи виконання аналітичних робіт, матеріальне і методичне забезпечення. 

Виконання завдань економічного аналізу на всіх стадіях виробничо-господарської 

діяльності підприємства потребує повного охоплення аналітичною роботою всіх служб і 

дільниць [2]. 

Тому необхідно розподілити обов’язки й відповідальність між структурними 

підрозділами та окремими спеціалістами (виконавцями), ураховуючи кількість, 

територіальну цілісність структурних підрозділів і систем управління, структуру 

виробництва, структуру й технічну оснащеність управлінського апарату, організацію 

планування та обліку. 

Організація економічного аналізу передбачає оптимальний вибір і використання 

великої кількості різних показників діяльності, чого, в свою чергу, можна досягти тільки 

глибоким вивченням технології, економіки й організації виробництва, стану обліку і 

звітності, особливостей взаємозв’язків об’єктів економічного аналізу. 

Охоплюючи всі сторони діяльності підприємства, економічний аналіз має бути 

постійною складовою економічної роботи в цілому. Вимога безперервності аналітичної 

роботи відповідає реальній дійсності процесу відтворення. 

Подальше становлення економічного аналізу повинно враховувати особливості 

розвитку кожного суб’єкта господарювання і водночас базуватися на вже досягнутому 

науковому рівні методології, методики й організації аналітичної роботи. 
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ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає докорінної перебудови та удосконалення обліку. 

Насамперед, він повинен орієнтуватися не стільки на зовнішніх споживачів інформації, 

скільки на задоволення потреб апарату управління підприємством. Тобто важливим є 

формування системи управлінського обліку на підприємствах України. В сучасному 

розумінні у терміні «управлінський облік» дедалі більший наголос робиться на слові 

«управлінський», оскільки організація та методика цього виду обліку спрямована на 

вирішення саме управлінських завдань. 

У більш широкому розумінні метою управлінського обліку є забезпечення менеджерів 

інформацією, яка надає можливості примножити капітал її власникам, а працівникам 

підприємства – збільшити цінність їх матеріального та духовного добробуту [2].  

Важливим також є те, що розробка та впровадження управлінського обліку на 

підприємстві є вагомою складовою частиною загального процесу реформування системи 

бухгалтерського обліку в Україні. 

Для будь якого підприємства важливим є аналіз певних поточних показників, на які 

можна було б вплинути в процесі діяльності, зокрема: яка продукція користується 

найбільшим попитом, яка величина витрат на її виготовлення, рівень прибутку, який отримає 

підприємство в результаті її реалізації. Таку інформацію прагнуть отримати всі 

підприємства, проте різними способами. Але найефективнішим є впровадження системи 

управлінського обліку, яка дає змогу повністю автоматизувати збирання даних і в будь-який 

момент отримати цілісну картину діяльності підприємства в цифрах. 

У більш широкому розумінні метою управлінського обліку є забезпечення менеджерів 

інформацією, яка надає можливості примножити капітал її власникам, а працівникам 

підприємства – збільшити цінність їх матеріального та духовного добробуту [1, 3].  

Важливо зазначити також, що користувачами управлінського обліку є саме менеджери 

(управлінці), оскільки значна частина даних управлінського обліку є комерційною 

таємницею, адже саме тут відображається стратегія та тактика діяльності підприємства в 

умовах конкуренції.  
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Керівників різних рівнів значною мірою цікавить не результати минулої діяльності 

підприємства, а перспективи розвитку та можливість досягнення поставлених цілей у 

майбутньому. Інтерес керівників не обмежується вже тільки отриманням інформації про 

собівартість тієї чи іншої одиниці продукції, оскільки вони прагнуть знайти шляхи зниження 

витрат при максимізації прибутку.  

Досить яскраво в останній час в управлінському обліку починає виділятись така його 

функція як прогностична. Реалізація її можлива за рахунок таких складових як 

бюджетування, прогнозування співвідношення доходів та витрат, розробка певних 

альтернативних рішень. Саме тому останніми роками значного поширення набувають 

стратегічні системи управлінського обліку, як результат широкого впровадження прогнозної 

інформації в процес прийняття управлінських рішень. 

В процесі управління керівники й фахівці постійно мають справу з прийняттям різних 

управлінських рішень. Ці рішення можуть стосуватися як довгострокових перспектив 

розвитку підприємства, так і поточних проблем, що виникають в процесі господарської 

діяльності. 

Довгострокові або стратегічні рішення пов’язані з майбутніми можливостями, які 

прогнозуються, і які потребують конкретних кроків сьогодні або найближчим часом. 

Об’єктом таких рішень зазвичай є інвестиції для збільшення виробничих потужностей, 

розробка нових виробів, опанування нових ринків тощо. Важливим є те, що дані рішення 

повинні прийматися у нерозривному зв’язку з загальною стратегією підприємства, тобто, 

результат їх реалізації повинен бути спрямований на досягнення загальної мети діяльності 

підприємства.  

Управління та інформація безперервно взаємодіють один з одним, вони знаходяться в 

постійному русі та зміні.  

З точки зору управління, система обліку в цілому виконує завдання впорядкування 

вхідної та вихідної інформації. Складність структури системи визначається більшою мірою 

не її змістом, а підходом, на базі якого вона формується. Тому бухгалтерський облік як 

система може бути поданий, побудований і формалізований по-різному, адже завдання 

обліку щоразу визначається певним аспектом [5]. 

Отже, управлінський облік дозволяє вивчити всі суттєві аспекти діяльності 

підприємства і на їх основі приймати ефективні управлінські рішення. 
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ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

В системі показників, які характеризують ефективність виробництва і посилення його 

інтенсифікації, одне із провідних місць належить собівартості продукції. 

Собівартість є вартісна категорія, яка в грошовій формі відображає витрати 

підприємства на виробництво і реалізацію продукції. 

Зниження собівартості продукції, при інших рівних умовах, сприяє збільшенню 

прибутку, а отже, підвищенню ефективності виробництва. Це досягається шляхом економії 

затрат праці, матеріалів, сировини, енергетичних ресурсів, кращого використання 

обладнання і потужності, зростання обсягу виробництва, скорочення різних втрат, ліквідації 

непродуктивних витрат [2]. 

Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі вчені, як Лазнева І., Орлов О., 

Рясних Є., Ларіонова К., Партин Г., Постолюк Н., Романенко В., Калініченко І., Ткаченко М., 

Філінков О., Чумаченко М. та інші. 

В ринковій економіці, де ціни формуються під впливом гострої конкурентної боротьби, 

із сукупності факторів, що визначають конкурентоспроможність підприємства, чільне місце 

належить витратам на виробництво. Зниження витрат в таких умовах стає ледь не головним 

джерелом збільшенням прибутку [3]. 
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Розрізняють індивідуальну собівартість – затрати на виробництво тільки одного 

виробу; загальну (повну) собівартість всієї виготовленої продукції – загальну суму затрат, 

що приходиться на виготовлення продукції певного обсягу і складу; середня собівартість, яка 

визначається діленням загальної суми затрат на кількість одиниць однорідної продукції. 

За обсягом затрат, що входять в собівартість продукції, остання ділиться на виробничу, 

яка включає витрати, що пов'язані тільки з виробництвом продукції, і повну, що складається 

із витрат на виробництво і позавиробничі витрати, які пов'язані з реалізацією продукції 

(витрати на збут). 

Визначення величини затрат на одиницю продукції (робіт, послуг) називається 

калькуляцією собівартості [4]. 

В залежності від призначення розрізняють планову, нормативну та фактичну(звітну) 

собівартість продукції. 

Планова собівартість – це завдання для досягнення певного рівня собівартості 

продукції, що визначається на основі передових норм і нормативів використання засобів 

виробництва і витрат праці. 

Нормативна собівартість – відображає рівень витрат на виріб, що визначається діючими 

на певну дату технічними нормами і нормативами використання засобів виробництва і 

робочого часу. 

Фактична (звітна) собівартість – це рівень собівартості продукції, обчисленої на основі 

фактичних витрат на виробництво за певний період, з урахуванням фактичних умов 

виробництва, що склалися [5]. 

Основними завданнями аналізу собівартості продукції є: обґрунтованість планових 

завдань із собівартості продукції; загальна оцінка виконання завдань зі зниження 

собівартості продукції; виявлення і дослідження причин відхилень від планового завдання; 

вивчення структури і динаміки витрат за елементами і калькуляційними статтями; оцінка 

впливу окремих факторів на рівень собівартості продукції; виявлення і мобілізація резервів 

зниження собівартості продукції. 

Залежно від поставлених завдань випливають різні напрямки аналізу собівартості 

продукції і витрат на виробництво: узагальнюючий аналіз собівартості продукції; аналіз 

собівартості окремих видів продукції (калькуляцій); аналіз витрат на одну гривню продукції; 

аналіз прямих матеріальних і трудових витрат; аналіз комплексних витрат; аналіз накладних 

витрат [6]. 

Для досягнення мети аналізу собівартості необхідна його організація на всіх етапах 

життєвого циклу виробів (робіт, послуг). Цього досягають шляхом проведення 
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попереднього, подальшого (ретроспективного, історичного) і перспективного 

(прогнозуючого) аналізів. У ринковій економіці центр ваги зміщується на попередній і 

прогнозуючий аналізи. 

Для проведення аналізу собівартості продукції формується інформаційна база на основі 

планової собівартості продукції; нормативів споживання матеріальних і трудових ресурсів; 

цін на ресурси і продукцію; первинні документи; рахунки бухгалтерського обліку; 

статистична звітність ф. № 5-с «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)»; 

фінансова звітність ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»; матеріали ревізій, спеціальних 

обстежень та інше [7]. 

Собівартість продукції є головним ціноутворюючим чинником. Виживання суб'єкта 

господарювання в умовах конкуренції залежить від можливості підтримувати оптимальний 

рівень собівартості продукції. Вирішення цього завдання залежить від багатьох чинників, 

головним з яких є стратегія у своєму конкурентному середовищі й ефективність 

використання ресурсів. Відповідно до обраної стратегії виробник належить до категорії з 

низькою собівартістю на масовому ринку або з добре зарекомендованими виробами в ролі 

гравця у середовищі ринку. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 

Однією з найважливіших передумов формування ефективно функціонуючих 

промислових підприємств є досконале управління витратами. Однією з найважливіших 

передумов формування ефективно функціонуючих промислових підприємств є досконале 

управління витратами. Важлива роль у реалізації цього завдання приділяється аналізу 

виробничих витрат, а особливо собівартості продукції, так як її зниження є найважливішим 

чинником розвитку економіки підприємства. 

Дослідженню проблем аналізу витрат підприємства присвячені праці провідних 

вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як Гура Н. О., Давидов Г. М., Болюх М А., 

Загородній А. Г., Кадуріна Л. О., Нашкерська М. А., Пушкар М. С., Сопко В. В., Цал-Цалко 

Ю. С., Грабовецький Є., Івахненко В. М., Прокопенко І. Ф., Мних Є. В. та інші. 

Мета аналізу витрат на виробництво продукції полягає у виявленні можливості 

раціонального використання виробничих ресурсів, у інформаційному забезпеченні та 

всебічній оцінці досягнутих результатів щодо оптимізації витрат, обґрунтуванні 

управлінських рішень. 

Найбільш корисним для вивчення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз 

собівартості за елементами витрат та статтями калькуляції. 

Основні етапи аналізу собівартості товарної продукції: 

1. Визначення абсолютного і відносного відхилення фактичних витрат від планових і 

попереднього періоду. При цьому враховуються дві особливості: 

1) виключається вплив зовнішніх цінових факторів; 

2) при порівнянні фактичного рівня собівартості з рівнем попереднього періоду 

оцінка здійснюється тільки за порівняною продукцією. 

2. Вивчення собівартості товарної продукції за елементами витрат. Порядок аналізу: 

1) визначається структура витрат за окремими елементами у загальній собівартості 

всієї товарної продукції (залежно від переваги того чи іншого елемента встановлюється 

розподіл виробництва на матеріало-, енергоємні чи трудомісткі); 

2) визначається абсолютне відхилення і динаміка зміни окремих елементів з метою 

визначення резервів зниження собівартості продукції. 
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3. Аналіз собівартості товарної продукції за статтями витрат. Порядок аналізу: 

1) зіставляються фактичні витрати за кожною статтею з плановими, переліченими на 

фактичний випуск продукції; 

2) визначається абсолютна і відносна зміна кожної статті витрат порівняно з 

плановим і попереднім періодом; 

3) визначається вплив змін за кожною статтею на зміну собівартості всієї товарної 

продукції [1]. 

Аналіз собівартості за елементами витрат здійснюється з метою вивчення зміни рівня 

собівартості продукції під впливом використання ресурсів підприємства.  

За калькуляційними статтями аналізують собівартість по підприємству в цілому для 

того, щоб оцінити відхилення фактичних витрат від запланованих і визначити вплив цих 

відхилень на загальну зміну собівартості реалізованої продукції. Результати такого аналізу 

дають можливість встановити, за якими статтями є економія, а за якими - перевитрачання, 

тим самим визначаючи конкретні напрями оптимізації рівня собівартості продукції, 

подальшого вивчення можливих резервів її зменшення [2]. 

Собівартість продукції, що виробляється, формується під впливом безлічі 

різноманітних факторів, тому необхідно насамперед установити, які з них є головними 

вирішальними на визначених стадіях створення споживчої вартості, а потім організувати 

аналіз цих факторів з урахуванням специфіки відповідних виробництв.  

Під економічним факторним аналізом розуміється поступовий перехід від початкового 

до кінцевого значення результуючої факторної системи (або навпаки), розкриття повного 

набору кількісно вимірюваних чинників, що впливають на зміну результуючого показника. 

Під факторним аналізом розуміється методика комплексного і системного вивчення і 

вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. 

Факторний аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції 

здійснюється за допомогою способу ланцюгових підстановок у такій послідовності: 

1. За планом на плановий випуск продукції. 

2. За планом, переліченому на фактичний обсяг виробництва продукції при 

збереженні планової структури. 

3. По плановому рівні на фактичний випуск продукції при фактичній структурі. 

4. Фактичні витрати при плановому рівні постійних витрат. 

5. Фактичні витрати. 

Порядок впливу факторів на зміну повної собівартості продукції визначається за 

даними про зміну витрат на 1 грн. товарної продукції. Аналіз витрат на 1 грн. товарної 
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продукції проводять методом порівняння фактичних витрат звітного періоду з плановими, 

визначають відхилення і обчислюють вплив на нього змін таких факторів: структури та 

асортименту випущеної продукції; рівня витрат на виробництво окремих виробів; цін і 

тарифів на спожиті матеріальні ресурси; оптових цін підприємства на виготовлену ним 

продукцію [5]. 

При дослідженні факторів впливу на собівартість продукції науковцями прийнято 

використовувати результуючий показник собівартості всієї виготовленої підприємством 

продукції, де найвагомішим фактором є обсяг виготовлення продукції. Такий підхід дозволяє 

довести роль масштабів виробництва у формуванні більшої прибутковості підприємства [4]. 

Важливим елементом у діяльності будь-якого підприємства є процес планування 

виробничої діяльності, заснований на дослідженні понесених та очікуваних витрат, 

планового обсягу виробництва та очікуваного прибутку від реалізації. 

Однією з найважливіших характеристик взаємозв’язку затрат, обсягу виробництва і 

прибутку є аналіз беззбитковості. Цей метод зводиться до визначення мінімального обсягу 

реалізації продукції (за стабільних умовно-постійних витрат), за якого підприємство може, з 

одного боку, забезпечити беззбиткову операційну діяльність у плановому періоді, з іншого – 

створити умови для самофінансування підприємства [5]. 

Отже, важлива pоль у забезпеченнi оптимального piвня собiваpтостi належить аналiзу, 

основна мета якого – виявлення можливості pацiональнiшого викоpистання виpобничих 

pесуpсiв, зменшення витpат на виpобництво, pеалiзацiю i забезпечення зpостання пpибутку. 

Аналiз собiваpтостi є важливим iнстpументом упpавлiння витpатами. 
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РИНОК НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Нафта та продукти її переробки відіграють провідну роль у розвитку світової 

економіки. Починаючи з 70-х років ХХ століття, коли нафта перетворилася на домінуючий 

енергоносій і стратегічний товар, кон’юнктура ринку нафти й нафтопродуктів опинилася в 

центрі уваги світового бізнесу і політики. Саме на цьому ринку в усьому своєму різноманітті 

та суперечності виявляються слабкі й сильні сторони розвитку світового господарства в 

цілому і результати діяльності окремих його учасників. Нафтовий ринок – це ринок, на 

якому взаємопов’язані інтереси багатьох держав світу [1]. 

Нафта була, є і в найближчому майбутньому залишиться основним джерелом 

первинної енергії, споживання якої неухильно поширюється у зв’язку з подальшим 

розвитком світової економіки. Одночасно зростає використання нафти і нафтопродуктів як 

сировини для хімічної промисловості, що, як відомо, економічно більш виправдано і 

ефективно порівняно з прямим енергетичним використанням вуглеводнів. В Україні 

вирізняють три нафтогазоносні регіони: Східний, Західний та Південний. 

Східний регіон утворився на Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області й нині є 

найпродуктивнішим за обсягами видобутку вуглеводнів в Україні. Він має близько 85% 

запасів природного газу та близько 61% видобувних запасів нафти України [2]. Географічно 

розташований у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, 

Харківської, Луганської та частково Донецької області. 

Західний регіон включає в себе Передкарпатську, Карпатську, Волино-Подільську 

нафтогазоносні та Закарпатську газоносну область. Географічно розміщується у Волинській, 

Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.  

Південний регіон утворюють Переддобрудзька, Причорноморсько-Кримська, Індоло-

Кубанська та Азовсько-Березанська нафтогазоносні області. Географічно розташований в 

Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і частково Донецькій області, а також у 

Криму.  

https://teacode.com/online/udc/65/658.6.html
https://teacode.com/online/udc/33/336.67.html
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В нижче проаналізованому періоді в Україні спостерігалася стійка тенденція 

скорочення ринку нафти, основною причиною виникнення якої стало зниження попиту на 

неї. Показники, що характеризують динаміку видобутку нафти в Україні, наведено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Тенденція видобутку нафти в Україні, млн. тонн 

 

Як видно з рис. 1, обсяги видобутку нафти зменшуються з кожним роком. У 2017 р., 

порівняно з 2014 р., показник видобутку нафти зменшився на 0,631 млн. т (30,1%). 

Раніше на українських нафтопереробних заводах перероблялося від 24 млн. т нафти 

(дані за 2004 р. до 10 млн. т (2010 р.). Упродовж останніх років щорічні обсяги переробки 

нафти в Україні становили всього близько 2,1-2,3 млн. т. Частка дизельного пального 

українського виробництва на внутрішньому ринку в 2016-2017 роках оцінюється лише на 

рівні 10-11%. Унаслідок скорочення обсягів переробки нафти, попит на українському ринку 

в нафтопродуктах задовольняється за рахунок імпорту переважно з Білорусі, Литви, 

Російської Федерації, Польщі тощо [3]. 

Упродовж кількох десятиріч нафта була основним джерелом первинної енергії. 

Зростання глобальної економіки приведе до підвищення попиту на багато видів сировини та 

насамперед на нафту. Головну роль у формуванні попиту на нафтопродукти відіграє рівень 

використання опалення, електроенергії, транспорту, рівень розвитку економіки та кліматичні 

умови країни. На пропозицію впливають витрати на розвідування нафтових родовищ і 

виробництво нафтопродуктів, технологічний рівень, регулятивне оточення, а також цінові 

коливання [3]. Високорозвинені країни споживають, як правило, більше за слаборозвинені, 

але існує тенденція суттєвого підвищення попиту на нафту з боку країн, що розвиваються 

(рис. 2). 

Збільшення попиту на нафту в індустріальних регіонах буде пов’язано, головним 

чином, з підвищенням попиту на нафтопродукти в транспортному секторі, де майже відсутні 
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конкурентоспроможні, з економічного погляду, альтернативи цим видам палива. У країнах, 

що розвиваються, попит на нафту зростатиме в усіх секторах споживання (використання 

дизельних двигунів для генерування електроенергії, підвищення попиту на сировину в 

нафтохімічній промисловості) [5]. 

 

Рис. 2. Прогнозне споживання нафти (млн. барелей / день) [4] 

 

Отже, питання розвитку ринку нафти та нафтопродуктів України та світу є актуальним 

на сьогодні й потребує подальшого аналізу. Формування взаємозв’язків та визначення рівня 

розвитку країн тісно пов’язано зі споживанням енергії. На підставі проведеного аналізу 

розвитку світового ринку нафти та нафтопродуктів можна зробити такі висновки.  

Основною причиною незадовільної конкурентоспроможності вітчизняного моторного 

палива є його якість, що не відповідає вимогам сучасних стандартів та невідповідна до нього 

ціна. У цілому конкурентоспроможність вітчизняної нафтопереробної галузі дуже низька.  

Спираючись на вищевиявлені особливості формування на українському ринку сирої 

нафти, порівняно з міжнародним досвідом, можна відзначити значні викривлення у 

механізмі її ціноутворення, що призводять до здорожчання вартості її переробки, а отже, й до 

неконкурентоспроможності вітчизняних нафтопродуктів. 
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DISTRIBUTION MECHANISM OF FUNDS FOR STATE’ SUPPORT PROGRAMS 

OF THE AGRARIAN SECTOR IN UKRAINE 

 

Programs of state support for agro-industrial complex in key areas were approved for 2019, 

we are talking about the allocation of 5882 million UAH – this is exactly the amount of state 

support for this year (Table 1). In the final version of the State budget, the amount of support for the 

agroindustrial complex is 5.9 billion UAH, not 6.9 billion UAH, as expected: 1 billion UAH was 

withdrawn equally from two programs – «State support for animal husbandry, storage and 

processing of agricultural products, aquaculture (fish farming)» (minus 500 million UAH) and 

«Financial support of agricultural producers» (also minus 500 million UAH) [1]. 

Table 1 

Programs of state support for agro-industrial complex in 2019 (in million UAH) 

Programs 2019 

2801030  Financial support of measures in the agroindustrial complex by reducing the cost of loans 127 

2801180  Financial support of events in the agroindustrial complex 5 

2801230  Financial support for the development of farms 800 

2801350  Financial support for the development of hops, the laying of young gardens, vineyards and 

berries and their supervision 

400 

2801460  Granting loans to farms 245 

2801490  Financial support of activities in the agroindustrial complex on the terms of financial leasing 5 

2801540  State support for animal husbandry, storage and processing of agricultural products, 

aquaculture (fish farming) 

3500 

2801580  Financial support of agricultural producers 800 

Total 5882 
Source: compiled based on [1] 

 

However, at the heart of the distribution mechanism of these funds there’re the principle of 

manual distribution of funds by the agrarian units in the regional state administrations and the 

excessive bureaucracy of procedures. 3500 million UAH will be spent on livestock development – 
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animal husbandry, storage and processing of agricultural products, aquaculture (fish farming), the 

use of which will include four areas: 

 the first – cheaper loans (livestock, poultry) – partial compensation of interest; 

 the second is the compensation of loans involved in the construction and reconstruction of 

livestock farms and complexes, poultry raising enterprises, milking rooms, processing and storage 

shops for agricultural products;  

 the third – special subsidies for keeping cows, for young animals (raising young cattle); 

 the fourth – a partial reimbursement of the cost of purchased for further reproduction of 

pedigree animals and the cost of construction.  

The main spending unit is the Ministry of Agrarian Policy, and lower level administrators – 

regional and district administrations. The amount of subsidy per recipient must not exceed 500 

million UAH. Unfortunately, the last year's tendency to spend the entire amount of the subsidy, set 

in the budget, in support of the large holding, which carried out construction in previous years, is 

traced again. 

Credits will be cheaper, but not for everyone, that is, commodity producers find themselves in 

a situation where the receiving of compensation depends on which bank the loan was taken. Interest 

compensation is possible only on loans granted by banks, which have signed with the Ministry of 

Agrarian Policy «Memorandum on the general principles of cooperation». Financial support is not 

provided to those entities in respect of which a bankruptcy case has been instituted. This also 

applies to those entities that are identified as bankrupt, who are in the stage of liquidation or have 

overdue debts more than six months before the State budget, the Pension Fund and funds of 

compulsory state social insurance. This contradicts the Law «On State Support to Agriculture in 

Ukraine», which does not link the right to receive state support in the presence or absence of a tax 

debt from any taxes and other mandatory payments [2]. 

In case when the controlling subjects are established facts giving inaccurate information or 

misuse of budget funds, the recipient of the budget funds must return the funds used inappropriately 

in full. A business entity shall be deprived of the right to receive budgetary funds within three years 

from the date of detection of such violation. However, the responsibility for the misuse of funds 

from the loan subsidy is established in the Law of Ukraine «On State Support to Agriculture in 

Ukraine». It states, in particular, that if such facts are discovered, the provision of any state support 

to the borrower during the current and next budget period shall cease. 

The financial support for the development of farms will reach 800 million UAH. The State 

support for farming and co-operation will be carried out in several directions: at first, partial 

compensation of the cost of seeds of domestic selection; secondly, support of agricultural servicing 
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cooperatives; thirdly, partial compensation of the cost of machinery and equipment of Ukrainian 

production; fourthly, cheaper loans. 

To decide on the issue of providing funds to farmers will be commissions that are planned to 

be created at regional state administrations. The regional commissions to provide financial support 

will include regional representatives from the All-Ukrainian public organization «Association of 

Farmers and Private Landowners of Ukraine». Of course, public involvement in controlling the 

costs of taxpayers' funds is positive, but consolidation in the normative act of the name of a specific 

public association violates the principle of equality of public associations before the law. 

Partial compensation of the cost of purchased agricultural machinery and equipment of 

domestic production is provided to farmers on a non-refundable basis in the amount of 40% of the 

cost of purchased equipment and equipment, excluding VAT. This should be indicated in the act of 

acceptance and transfer of documents and other documents confirming payment through the state 

bank or bank, whose authorized capital is 75% or more owned by the State. In order to receive 

compensation, the farmer will be forced to open an account in the appropriate bank, which is a 

compulsion for the conclusion of the contract. Such a restriction on the list of banks does not 

comply with the Law “On State Support to Agriculture in Ukraine” [2]. This is contrary to both the 

Civil Code [3] and the Commercial Code [4], since some economic entities compel to conclude 

contracts of priority, while others have unwarranted advantages in competition. 

Summarizing the above information, the government's declared path to simplification and 

transparency of business-to-state relations is not reflected in its new acts on subsidies to farmers. 

And the idea of reducing the human factor in making decisions on allocating funds in support of 

farmers in general is offset. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В УКРАИНЕ  

 

В настоящее время в Украине, по данным всеукраинских социологических 

исследований «Ценности украинской молодежи 2016» и «Молодежь Украины 2017», 

действующих предпринимателей среди молодежи насчитывается немногим более 4%, а 

около 32% стремятся заниматься предпринимательством [1; 2]. Развитию молодежного 

предпринимательства препятствуют различные факторы: недостаточный уровень знаний, 

сложные экономические и политические условия, несовершенная налоговая система и т. д. 

Существенной проблемой является финансирование: отсутствие стартового капитала, 

сложности с кредитованием и государственной финансовой поддержкой. 

Осознавая важность малого бизнеса для экономики, в Украине принимаются 

государственные меры, направленные на формирование предпринимательского потенциала и 

создание благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства: 

финансовая и кредитная поддержка осуществляется через государственные и местные 

бюджеты, государственные целевые фонды (такие, как Украинский фонд поддержки 

предпринимательства и его региональные представительства и т.п.), международные 

организации. Однако, поддержка государства не всегда действенна и эффективна, так как в 

Украине отсутствуют институты, которые прямо или косвенно осуществляют поддержку 

молодежного предпринимательства, нормативная база, которой они должны 

руководствоваться и финансовые инструменты, которые они должны применять, формируя 

целостный механизм реализации государственного влияния на этот сегмент 

предпринимательства. Основным источником финансирования деятельности субъектов 

хозяйствования в Украине являются собственные средства предприятий. В структуре 

финансирования в 2015г. собственные инвестиции предприятий составляют 79,12%, 8,55% – 

банковские кредиты; 2,86% и 5,81% – финансирование из государственного и местного 

бюджетов. При этом доля государственного финансирования имеет тенденцию к 

уменьшению.  

В 2017 г. на рынке кредитования в Украине преобладал тренд: банки отдавали 

предпочтение среднему и малому бизнесу перед большими корпоративными заемщиками. В 
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данный момент малый и средний бизнес кредитуют более 20-ти банковских учреждений (из 

100) и их количество растет. Стоимость кредитов равна 19-28% в год, но наблюдается 

тенденция удешевления. Обновление и возобновление кредитования является основным 

заданием банков. На это направлены разнообразные кредитные программы для поддержки 

предпринимателей и малого бизнеса: «Країна підприємців» (КУБ) – Приватбанк; программа 

поддержки малого бизнеса «Будуй своє» – Ощадбанк и др. По данным рейтинга от 

Всемирного банка «Doing Business 2018» по такой составляющей индекса, как «Получение 

кредитов», Украина имеет 29-й ранг и удаленность от передового рубежа 75 баллов, что 

лучше, чем среднее значение по региону (Европа и Центральная Азия)  – 64,58 баллов [3]. 

Главная проблема в выдаче кредитов, как считают финансисты, – мало 

управленческого опыта и прозрачности в бизнесе, риски. С точки зрения молодых 

предпринимателей – это жесткие условия банковского кредитования (требования рабочего 

рентабельного бизнеса, кредитной истории), высокие процентные ставки, ограниченность 

суммы кредита, обязательность обеспечения залогом, поручительством. 

Актуальность проблем финансирования молодежного предпринимательства выявлена в 

процессе исследования, проведенного в рамках реализации проекта по программе Еразмус+ 

«Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства» [4]. На платформе 

WebRopol было проведено репрезентативное электронное анкетирование учащейся, 

работающей молодежи, а также тех, кто непосредственно занимается предпринимательской 

деятельностью, в возрасте 14-35 лет. Среди 11 исследуемых факторов блока «Знания, 

образование» по 4-х бальной шкале наиболее важным, способным побудить начать бизнес 

или помочь в развитии бизнеса украинская молодежь назвала «Знания об источниках 

финансирования и доступности их привлечения» (3,24). Финансовый аспект отмечен, как 

наиболее значимый, и в блоке «Факторы, которые мешают начать предпринимательство» 

(3,39). Среди 10 факторов блока «Финансы» наиболее важным является доступность 

финансирования в целом для начала предпринимательской деятельности, а источники 

финансирования по степени важности (от наиболее значимых – к наименее) были названы в 

следующем порядке: личные накопления – 3,05; финансирование инвесторов (бизнес-

ангелы) – 2,94; государственные и  региональные программы финансирования – 2,90; 

финансирование Европейских и др. фондов – 2,88; привлечение и использование 

коллективного финансирования (crowdfunding) – 2,80; финансовая помощь друзей и семьи, 

банковское финансирование – по 2,77; финансирование венчурных фондов – 2,50. 

По мнению компетентных специалистов-экспертов, источники финансирования, по 

степени доступности, были расположены в следующем порядке (от наиболее доступных – к 

наименее): банковское кредитование; государственное финансирование (гранты, программы 
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поддержки); венчурный капитал финансовых фондов ЕС. Государственные инструменты 

поддержки (льготы для молодежного предпринимательства, мониторинг, консультации, 

школьные предприятия, бизнес-инкубаторы и др.) находятся на уровне «выше среднего», а 

информированность предпринимателей о государственных инструментах поддержки низкая: 

около 50%. 

Таким образом, сложные условия хозяйствования в Украине требуют четких, 

стабильных и надежных условий финансирования молодежного предпринимательства. К 

приоритетным направлениям совершенствования государственной финансовой политики в 

сфере поддержки развития молодежного предпринимательства авторы предлагают отнести 

институциональную модернизацию с использованием европейского опыта, усиление 

финансовой инклюзивности и поиск новых источников финансирования. Доминантами 

государственной финансовой политики по развитию молодежного предпринимательства 

должна стать его секторальная поддержка, комплексное применение финансовых и 

нефинансовых инструментов поддержки, взаимодействие институтов регулирования и 

развития, повышение доступности финансовых ресурсов, расширение сотрудничества между 

Украиной, мировыми и европейскими организациями, гармонизация отечественного 

законодательства с международным. 
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ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Потік грошових коштів, називають «киснем» бізнесу, який має вирішальне значення 

для успішного господарювання, є визначальним фактором провадження будь-якого бізнесу, 

рушієм щоденної діяльності, засобом розширеного відтворення і забезпечення платіжної 

спроможності підприємства [1]. 

Аналіз оцінки грошових потоків здійснюється на підприємстві поетапно (рис. 1). 
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Рис. 1. Етапи управління грошовими потоками підприємств 

Щодо визначення рівня ефективності розміщення і використання грошових потоків  

підприємства, схематично можна побачити на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема визначення рівня ефективності розміщення і використання грошових потоків 

підприємства [2] 

 

В цілому за допомогою аналізу грошових потоків підприємства можна оцінити 

здатность підприємства генерувати грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для 

здійснення планових витрат, сприяння ефективному управлінню грошовими потоками 

підприємства, що дозволить: забезпечити фінансову незалежність підприємства; підвищити 

ефективність операційної та інших видів діяльності; забезпечити прискорення оборотності 

капіталу; оптимізувати потребу в залученому капіталі; знизити ризик неплатоспроможності. 

Підсумовуючи можна зробити висновок, що управління грошовими потоками є 

важливим елементом фінансової політики підприємства, воно охоплює всю систему 

управління суб’єкта господарювання. Важливість та значення управління рухом грошових 

коштів на підприємстві важко переоцінити, адже від його якості й ефективності залежить не 

тільки його стійкість у конкретний період часу, а й можливість подальшого розвитку, 

досягнення фінансового успіху на довгострокову перспективу. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ Ф’ЮЧЕРСІВ ДЛЯ ХЕДЖУВАННЯ ТА 

СПЕКУЛЯЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

На міжнародному рівні проблемам розвитку ринку деривативів приділяється підвищена 

увага, оскільки даний сегмент фінансового ринку, з однієї сторони, може принести 

учасникам ринку значну потенційну користь, але з іншого – є джерелом підвищеної 

небезпеки з точки зору можливості швидкої втрати своїх коштів учасниками цього ринку. 

Цікаво, що різні автори, часом, висловлюють зовсім протилежні позиції з цього приводу. 

Наприклад група російських авторів, що досліджують діяльність американських хедж-

фондів [1, 2] дотримуються точки зору, що деривативи взагалі не можуть знижувати ризики. 

Більше того, ці автори вважають строкові інструменти головними винуватцями економічних 

криз, що відбувались в останні десятиліття. Натомість, деякі вітчизняні дослідники [3, 5, 7] 

висловлюють точку зору, що самі по собі похідні фінансові інструменти не є першоджерелом 

для фінансових криз, а можуть лише посилити їх інтенсивність а рахунок значних обсягів і 

швидкості укладання угод на ринку деривативів. 

За деякими оціночними даними обсяги світового ринку деривативів перевищили 1,5 

квадрильйона доларів, хоча виміряти його обсяги сегменті позабіржових деривативів доволі 

проблематично, особливо в країнах, де рівень розвитку фінансового ринку не дуже високий і 

де дані по всіх угодах на позабіржовому ринку не потрапляють до центрального депозитарію 

(сховища даних, до яких мають доступ державні органи влади та регулятори ринків). Такі 

великі обсяги ринку, які сильно відірвані від реальної економіки, більшість експертів 

вважають ризикованою вже по своїй суті. 

З іншого боку, враховуючи той факт, що класичним призначення ф’ючерсів є 

хеджування ризику, то, можливо, такий їх обсяг є виправданим і необхідним. Це  пов’язано з 

тим, що обсяги ринку в основному досягаються за рахунок операцій спекулянтів та 

арбітражерів. Але ці учасники забезпечують необхідний рівень ліквідності строкового ринку 

для хеджерів, які в будь-який момент часу можуть купити/продати ф’ючерс на 

високоліквідному ринку.  

Про значну спекулятивну складову на ринку деривативів згадується також в статтях 

авторів Рєзніка Н. [4] та Щепаняка С. [6], які зазначають, що за низького рівня процентних 

ставок на ринках банківських послуг в США та ЄС, банки, по суті, не мають іншого джерела 
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для заробітку необхідного рівня прибутку, як здійснювати спекулятивні та арбітражні 

операції на строковому ринку. Історія західних фінансових ринків багата прикладами того, 

як необдумані та необережні операції деривативами приводили до значних проблем, а іноді і 

взагалі до банкрутства фінансових інститутів. Сутність цієї небезпеки полягає в наступному:  

По-перше, використання ризикованих операцій на строковому ринку для того, щоб 

отримати більший прибуток, призводить до того, що з ринку йдуть консервативні банки, які 

орієнтовані на сталий розвиток та надійність, але не можуть забезпечити своїм клієнтам 

високий рівень прибутку; 

По-друге, надмірне захоплення спекулятивними операціями підвищує уразливість 

великих фінансових інститутів до суттєвих коливань ринку, які здатні створити проблеми 

одночасно для великої кількості таких інститутів;   

По-третє, великі фінансові інститути часто пов’язані між собою чи-то через наявність 

спільних власників, чи-то через спільні угоди, тому отримання великих збитків в результаті 

спекулювання на ринку деривативів можуть викликати ефект снігової лавини, коли помилка 

одного фінансового гіганта сприяє настанню проблем в інших; 

Отже, значне зростання ринку деривативів, яке пов’язане зі зростанням активності і 

кількості спекулянтів, багатьма дослідниками оцінюється як негативний фактор.  

Ще однією проблемою, яка пов’язана із ринком деривативів, є можливість зворотного 

зв’язку. Тобто ситуація, коли не зміни на базовий актив сприяють зміні цін на деривативи, а 

ринок базового активу змінюється в залежності від змін на ринку деривативів. Такий 

приклад наведений в статті Жукова С.В. [13] про ф’ючерсний ринок нафти, ціни на якому 

стали визначальними для цін на саму нафту. Спекуляції на цьому ринку в 2007-2008 роках 

спровокували значні коливання не тільки на нафтовому ринку, але і на суміжних ринках 

багатьох інших енергоносіів. Фактично це означає, що при активному розвитку ринків 

ф’ючерсів в Україні можлива ситуація, коли ціна на реальні активи багато в чому буде 

залежна від дій та поведінки спекулянтів на цьому ринку деривативів, і це буде негативно 

впливати на фінансову та економічну стабільність нашої країни.  

З позиції мікроекономіки в вищезазначених публікаціях було розглянуто можливості 

використання ф’ючерсних контрактів для окремих суб’єктів як засобів управління ризиком, 

як самостійно так і в комбінаціях з іншими інструментами строкового ринку. Ключовим 

питанням в виборі стратегії є вартість придбання ф’ючерсу чи опціону, так як їх ціна 

залежить від сподівань на ринку стосовно майбутньої вартості базового активу.  

З позиції макроекономіки ф’ючерси є безпечним інструментом, який позитивно 

впливає на розподіл та ефективну акумуляцію ризиків, однак позабіржові опціони можуть 

нести певну загрозу для фінансової стабільності країни, і якщо в країні буде відсутнє 
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жорстке регулювання даного сегменту, то це може призвести до виникнення нових ризиків в 

результаті використання даного інструменту для спекуляцій крупними фінансовими 

установами без належного внутрішнього контролю. 

Всі зазначені вище проблеми, можна підсумувати кількома наступними тезами:  

По-перше, ринок ф’ючерсів за своїми масштабами значно відірваний від реальної 

економіки та ринку базових активів, і стає все більш спекулятивним, що не сприяє 

стабільності фінансової системи;  

По-друге, основним джерелом ризику стабільності фінансової системи виступає 

позабіржовий ринок деривативів, натомість біржові стандартизовані деривативи несуть 

мінімальні ризики. Саме тому, тенденцією останніх років в регулюванні цього ринку в ЄС 

стало посилення державного регулювання позабіржового ринку деривативів, включаючи як 

створення репозиторію даних, так і обов’язок внесення гарантійної маржі до центрального 

контрагента; 

По-третє, ефективний та безпечний розвиток строкового ринку неможливий без 

встановлення чітких правил та жорсткого його регулювання збоку держави; 

Отже, ми розглянули основні проблеми, які несуть в собі деривативи, і зокрема 

ф’ючерсні контракти, в макроекономічному аспекті. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ  

 

Банківський сектор є одним із головних у структурі національного господарства 

України, а так же основним джерелом інвестування фінансових ресурсів в економіку країни. 

Головним завданням його є забезпечення внутрішньогалузевого, міжгалузевого, внутрішньо 

регіонального та міжрегіонального перерозподілу тимчасово вільних коштів суб’єктів ринку. 

Виконання даного завдання дає можливість для підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки, забезпечення її довгострокового зростання.  

Сучасні реалії ринку (інтернаціоналізація, трансформація глобального банківського 

сектору, розширення меж діяльності, активізація інвестиційної діяльності, лібералізація руху 

іноземного капіталу, диверсифікація лідерських позицій банківської діяльності, концентрація 

міжнародного банківського капіталу) ставлять перед банківськими системами вимоги щодо 

стійкості, конкурентоспроможності, спроможності інтегруватися у світовий простір. 

Інтеграція у світовий фінансовий простір вимагає вдосконалення системи законодавчого 

регулювання банківської діяльності.  

Регулювання банківської сфери в Україні можна класифікувати за декількома 

ознаками. Отже, зa характером впливу на банки можна виділити такі два види регулювання 

банківської діяльності: саморегуляція через ринковий механізм і державне регулювання. 

Згідно з теорією саморегуляції через ринковий механізм («free banking»), розвиток, контроль 

та безпека банківської системи можливі і без регулювання з боку держави [2]. Різновид 

ринкового саморегулювання, як і будь-який інший елемент економік, має певний ряд переваг 

і недоліків, але в сучасних умовах більшість країн не обходиться без державного 

регулювання банківської системи, однак, можна стверджувати й те, що ефективно 

організований державний контроль повинен органічно доповнюватися саморегуляцією, 

внутрішнім контролем. 

У загальному вигляді поняття «державне регулювання» можна визначити як 

економічний метод державного управління, який є системою типових заходів законодавчого 

й контрольного характеру, що здійснюються відповідними державними органами та 

громадськими організаціями з метою стабілізації й пристосування існуючої соціально-

економічної системи до умов, що постійно змінюються [1]. 
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Разом із тим державне регулювання банківської системи є поняття значно ширшим, ніж 

просто регулювання діяльності комерційних банків. А тому його механізм повинен включати 

певні органи, які розмежовуються за напрямками застосування (рис. 1). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Органи державного регулювання банківської системи України 

 

Інструменти регулювання банківської діяльності в широкому розумінні можливо 

поділити на дві групи: інструменти монетарного регулювання та інструменти банківського 

регулювання. Не зважаючи на їх тісний зв'язок, кожну з цих груп інструментів можна 

розглядати окремо. До інструментів саме другої групи, насамперед, відноситься процедура 

допуску банків на ринки, встановлення та контроль за дотриманням обов’язкових 

економічних нормативів, встановлення норм резервування та операції центрального банку з 

рефінансування. Зрозуміло, що досить важко визначити чітку межу між монетарними та 

наглядовими інструментами, бо вони пов’язані і певним чином впливають один на одного 

[3]. 

Основними цілями регулювання банківської діяльності є підтримка стабільності 

банківської системи, конкурентного середовища серед банків та захист інтересів вкладників і 

кредиторів. Вирішення саме цих завдань дозволить, з одного боку, ефективно виконувати 

банками свої головні функції, а з другого – забезпечити стійкість і динамічний розвиток 

національної економіки. Як свідчить практика, саме в період становлення і розвитку якісно 

нового (ринкового) етапу функціонування кредитної системи банківське регулювання 

характеризується особливою складністю і потребує вирішення цілої низки суперечливих 

проблем. Таким чином, питання визначення та практичного застосування механізмів та 
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інструментів державного регулювання банківської системи в Україні є надзвичайно 

важливими та актуальними. 

Отже, відповідно до позиції державного регулювання банківський сектор України є 

динамічною, цілеспрямованою системою, яка характеризується наявністю значної кількості 

елементів, що виконують різні функції та мають багаторівневу ієрархічну структуру. 

Провідною метою державного регулювання є сприяння макроекономічній стабільності та 

забезпечення високого рівня життя населення. З метою підвищення конкурентоспроможності 

банківської системи необхідним є поєднання сприятливих екзогенних та ендогенних 

факторів, які б разом створили певне позитивне середовище для функціонування й успішної 

діяльності банківського сектора України.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

Ключовою проблемою в національній економіці є формування ефективної податкової 

системи. Така система зазвичай розглядається як поєднання різносторонніх бажаних ефектів 

від оподаткування: податкові надходження повинні збільшуватися таким чином, щоб 

ставлення до платників було справедливим; має бути мінімізоване втручання в економічні 

рішення для того, щоб не нав’язувати надмірні витрати платникам податків чи податковим 

адміністраторам тощо. Один зі способів, за допомогою якого деякі з наведених ефектів 
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можливо проаналізувати, – сфера досліджень, відома як «оптимальне оподаткування». Це – 

нормативний підхід до податкового аналізу, в основі якого покладено інструменти економіки 

добробуту, що застосовуються у суспільстві, де неможливо досягти найкращого розподілу 

ресурсів і доходів. 

Загальновідомо, що акумулювання і використання податків з метою досягнення 

соціально-економічних цілей відбувається в ході реалізації податкової політики держави. 

Державну податкову політику розглядають як регулятивну діяльність у сфері встановлення, 

правової регламентації, адміністрування податків і податкових платежів до централізованих 

фондів загальнодержавних фінансових ресурсів. Уряд, в ході формування податкової 

політики, володіє повноваженнями щодо встановлення нових видів податків або скасування 

існуючих, підняття чи зниження податкових ставок, надання податкових пільг або повного 

звільнення від оподаткування, регулювання форм оподаткування тощо. При цьому варто 

розуміти, що кінцевою метою реалізації наведених урядових повноважень завжди має бути 

формування передумов для економічного зростання та макроекономічної стабільності з 

гарантуванням соціальної справедливості.  

Державна податкова політика реалізується в межах податкової системи. Тому кінцевим 

результатом формування ефективної податкової системи є забезпечення ефективності 

податкової політики держави. Саме принцип економічної ефективності став першочерговим 

при формуванні податкової системи за А. Б. Аткінсоном та Дж. Е. Стігліцом. Вони 

стверджували, що податкова система не повинна перешкоджати ефективному розподілу 

ресурсів [1, c. 98]. Виходячи з принципу ефективності побудови податкової системи, цілями і 

завданнями податкової політики будуть (рис. 1). 

Як видно з даних рис. 1, три ключові функції податків (фіскальна, соціальна і 

регулююча) стають основоположними при формуванні цілей і завдань податкової політики. 

Формування ефективної податкової системи держави можливе лише за умови виконання 

комплексу поставлених завдань і досягнення всіх визначених цілей. Так, у рамках 

фіскальних завдань податкової політики ключовим є виконання запланованих обсягів 

податкових надходжень до бюджету й усунення диспропорцій в оподаткуванні, що в 

принципі неможливо без дієвого податкового контролю та неминучих правових наслідків 

для суб’єктів, які ухиляються від сплати податків.  

Отже, в умовах достатності фінансових ресурсів, одержаних від оподаткування, уряд 

повинен реалізувати соціальні та регулюючі завдання податкової політики. Так, цілі та 

завдання податкової політики, що виходять із соціальної функції податків, стосуються 

виключно фізичних осіб. Соціальна рівновага в суспільстві забезпечується через 

перерозподіл фінансових ресурсів держави від заможних (прибуткових) до бідних (соціально 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

222 
 

незахищених) з метою забезпечення загального добробуту громадян. Цілі та завдання 

податкової політики, запропоновані з урахуванням регулюючої функції податків, стосуються 

юридичних осіб. 

 

Рис. 1. Узгодженість цілей і завдань податкової політики з функціями податків 

Джерело: Сформовано за даними [2, с. 41].  

 

Як правило, уряд визначає сектори національної економіки, що потребують державної 

підтримки і розробляє пільгові умови оподаткування для них. В середньостроковій 

перспективі це забезпечує стабільний розвиток та інвестиційну привабливість перспективних 

секторів економіки, активізацію ділової активності, усунення перешкод для ведення бізнесу 

та розширеного відтворення. Стратегічною ціллю податкової політики можна вважати 

забезпечення стабільного макроекономічного зростання в країні.  
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На сучасному етапі розвитку податки здійснюють значний вплив на фінансово-

господарську діяльність суб’єктів господарювання. Сплата податків зумовлює вилучення з 

господарського обороту підприємства грошових коштів, що призводить до погіршення його 

фінансового стану через зниження маневреності капіталу та зменшення ліквідності активів 

та зумовлює необхідність перегляду фінансової стратегії підприємства. 

У науковій економічній літературі виділяють наступні чотири моделі поведінки 

платників податків в контексті податкової оптимізації:  

1. Сплата податків без застосування спеціальних заходів із зменшення обсягу 

податкових зобов’язань. Ця модель поведінки властива платнику податків, який не бажає 

витрачати додаткові кошти для здійснення варіативного підходу до практичного 

застосування норм податкового законодавства, у тому числі шляхом застосування до нього 

санкцій за порушення податкового законодавства [1]. 

2. Ухилення від сплати податків. Ця модель заснована на прямому порушенні 

платником податків норм податкового законодавства з метою максимального зменшення сум 

податкових зобов’язань.  

Законом України «Про державний бюджет на 2019 рік» було традиційно збільшено 

розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи на 2019 рік, який з 01 січня 2019 року 

становить 1921 грн [2]. Саме цей показник є визначальним для визначення порогів 

кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, яка передбачена ст. 212 

Кримінального Кодексу України. Зокрема, ухилення від сплати податків у значних, великих 

та особливо великих розмірах визначається в разі ненадходження до державного бюджету 

податків у сумі, яка в 1000 і більше, 3000 і більше, 5000 і більше разів відповідно перевищує 

неоподаткований мінімум доходів громадян (примітка до ст. 212 КК України). У свою чергу, 

п. 5 підрозділу 1 Розділу XX та п.п. 169.1.1 Податкового кодексу України неоподаткований 

мінімум доходів громадян дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

224 
 

особи. Тобто, неоподаткований мінімум доходів громадян для визначення рівня 

кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків на 2019 рік становить 960 грн 

50 коп. (50 % від 1921 грн). 

3. Обхід податків. Платник податків прикладає зусилля для того, щоб не бути визнаним 

як учасник податкових правовідносин, або уникає виникнення тих зобов’язань, що 

визначають його обов’язок з плати податків. Така мета досягається як законними засобами 

(уникнення окремих видів доходів, форм підприємницької діяльності, що пов’язані з 

обов’язком сплачувати податки), так і не законними засобами (платник податків не стає на 

податкових облік, не реєструє свою підприємницьку діяльність, тощо) [1]. Ця модель 

об’єднує, як ухилення від сплати податків, так і податкове планування, тому вона не 

являється в повній мірі законною. 

4. Податкове планування. 

Для України, яка перебуває в умовах незавершеного військового конфлікту та 

нестабільності економічної системи, питання дослідження ефективної податкової політики 

підприємств є особливо актуальним, оскільки, досконале податкове планування здатне 

суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності 

виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану  і 

стабільної  роботи підприємства та виконання ним зобов’язань. 

Податкове планування є однією з форм реалізації податкової політики поряд з 

розрахунком поточних платежів та бюджетуванням податків. Воно може охоплювати 

широкий перелік інструментів, які можна поділити на стратегічні та поточні заходи. Так, 

вибір юрисдикції здійснення економічної діяльності є інструментом стратегічного характеру, 

а тактика укладення договорів – поточного. 

Стратегічне податкове планування базується на реалізації стратегічних цілей діяльності 

суб´єкта податкового планування з розрахунку на тривалий період функціонування суб´єкта 

податкового планування (1-3 роки). У свою чергу поточне податкове планування 

реалізовується в процесі поточної діяльності підприємства з розрахунку на порівняно 

короткий проміжок часу (до 1 року), як правило, на один або кілька податкових періодів. Ці 

види податкового планування ґрунтуються на єдиних принципах й методиці реалізації, однак 

розрізняються за складом спеціальних методів податкового планування на стадії 

моделювання альтернативних варіантів оподаткування (розробки проектів податкового 

планування) [3]. 

Основними методами податкового планування на підприємстві є: зниження бази 

оподаткування, перенесення бази оподаткування (або делегування податків структурі-

сателіту), заміни форми господарських відносин, поділу господарських відносин, 
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відтермінування податкового платежу, використання територій пільгового оподаткування, 

використання нормативних положень облікової політики. 

Вибір методів податкового планування здійснюють залежно від особливостей 

організації та діяльності підприємства (організаційно-правової форми, виду діяльності, 

податкового поля підприємства тощо) та реалізовують їх через використання інструментів та 

моделі податкового планування. 

Інструментами податкового планування є засоби реалізації концепції податкового 

планування, до них відносять: заміну та розподіл відносин, зміну терміну сплати податкових 

платежів, вибір видів діяльності та видів продукції, вибір спеціальних режимів 

оподаткування, списання запасів, амортизаційні відрахування, розподіл транспортно-

заготівельних витрат, формування резервів (резервного капіталу), вибір системи 

оподаткування, перенесення об’єкта оподаткування, вид відносин, зміну структури капіталу 

чи його складових тощо [4]. 

Таким чином, податкове планування є невід’ємною частиною загального фінансового 

планування та являє собою важливий інструмент управління грошовими потоками 

підприємства, який дає можливість отримуватися податкового законодавства шляхом 

правильності розрахунку податків, зборів та інших платежів податкового характеру, 

оптимізувати їх суми і тим самим збільшити прибуток підприємства, підвищити його 

платоспроможність і відповідати репутації сумлінного платника податків. 
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ІРО ЯК СПОСІБ ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Метою приватизаційних процесів в Україні, які започатковані в 1992 році, було 

створення інституту приватної власності.  

Процес забезпечення модернізації економіки України здійснювався засобами системної 

роботи по зміні власників майна, яка має на меті як формування інституту ефективних 

приватних власників, так і отримання додаткового фінансування.  

IPO розглядається державними інститутами багатьох країн як спосіб здійснення 

приватизації, що дозволяє досить ефективно досягти цілей роздержавлення[4].  

IPO – первинне публічне розміщення цінних паперів (Initial Public Offering), спосіб 

здійснення приватизації державної власності в сучасних умовах розвитку економіки України. 

Саме ІРО як спосіб приватизації ї забезпечує її ефективність. 

IPO у широкому значенні розглядається як публічна пропозиція акцій підприємства 

широкому колу інвесторів (зроблена вперше PPO (Primary Public Offering) або вторинна SPO 

(Secondary Public Initial)) на фондовій біржі.  

IPO у вузькому значенні розглядається як складний процес залучення підприємством, 

за допомогою комплексу формальних процедур, довгострокових інвестицій, шляхом 

первинного або вторинного публічного цінних паперів[4].  

Перевагами ІРО є: 

 акції не обмежені терміном дії.  

 акції можуть використовуватися для отримання позик;  

 емісія акцій створює умови для покращення бізнес-іміджу компаній та 

збільшення можливостей для подальшого розвитку бізнесу; 

 акції можуть використовуватися для залучення висококваліфікованих кадрів та 

підвищення зацікавленості персоналу в покращенні результатів діяльності шляхом надання 

переваг у купівлі акцій[4]. 

Важливою особливістю ІРО є можливість зберегти управління підприємством з боку 

емітентів навіть у випадках, коли розміщується великий пакет акцій, інколи навіть 

контрольний, особливо при приватизації підприємств соціальної сфери, а також стратегічних 

підприємств, на яких доцільно зберегти значну роль держави в управлінні [1].  
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Великий інтерес до ІРО зумовлюється перевагами, які воно має в порівнянні з іншими 

механізмами залучення капіталу. Зараз його здійснення вважається у світі одним з 

найефективніших та найбільш прозорих механізмів залучення іноземного капіталу, у ході 

ІРО визначається більш об’єктивна ринкова оцінка капіталізації компанії 

Однією з основних задач ІРО є створення ліквідного вторинного ринку акцій. Фактично 

здійснення ІРО є не просто ефективним механізмом залучення інвестицій, воно створює 

умови для довготермінових зв’язків між емітентами та інвесторами, для підтримки курсу 

акцій емітентів, що позитивно впливає на їх загальний фінансовий стан. 

Постприватизаційний етап діяльності підприємства характеризується значним впливом 

великої кількості ризиків, виникнення яких пов’язане із мінливістю та високим ступенем 

невизначеності зовнішнього середовища, втому числі і вторинному ринку акцій 

приватизаційних підприємств.  

Проте, постприватизаційний етап підприємств, незважаючи на свій кризовий характер, 

може сприяти розвитку підприємства, тобто здійснювати конструктивний вплив на його 

діяльність завдяки наявності таких зовнішніх та внутрішніх чинників, які здійснюють 

конструктивний вплив:  

1) чинники зовнішнього середовища: сприяння державних органів, позитивне 

ставлення споживачів і партнерів, доступність інформації про стан галузі;  

2) чинники внутрішнього середовища: наявність зацікавленого у розвитку 

підприємства власника, реструктуризація боргів підприємства, кадрові зміни, перенавчання 

та перекваліфікація працівників, широкі можливості для залучення інвестицій [5]. 

Сьогодні підприємства на постприватизаційному етапі зазнають впливу 

конструктивних та деструктивних чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ, що, 

своєю чергою, визначають проблеми функціонування приватизованих підприємств. 

Одним із зовнішніх чинників є наявна інфраструктура та механізм застосуванням IPO 

на українських фондових біржах, який забезпечує подальший розвиток ринку цінних паперів 

та дає можливість компаніям залучати додаткове фінансування з метою реалізації 

інвестиційних програм і принципово нових можливостей для підвищення ефективності 

постприватизаційного розвитку приватних підприємств в Україні, а також створює новий 

інструмент інвестування і примноження заощаджень населення. 
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ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

В умовах бюджетної децентралізації важливим є розуміння того, що неможливе 

забезпечення сталого розвитку держави без кардинального реформування державних 

фінансів в цілому і бюджету як їх центральної ланки зокрема. В науковій літературі бюджет 

розглядається як фінансовий план формування і перерозподілу державних ресурсів із 

застосуванням цілісної системи платежів, обліку та звітності і є важливим інструментом 

макроекономічного регулювання й економічного зростання. Тому, виходячи із сучасних 

реалій розвитку демократичного суспільства, актуальним постає потреба у побудові 

досконалої системи формування доходів Державного бюджету України.  

Пошук найбільш прийнятних напрямків зростання їхніх надходжень, а також їх 

оптимізації та виявлення можливих резервів зростання потрібно здійснювати відповідно до 

особливостей реалізації політики держави у сфері доходів та поетапного впровадження 

економічних реформ у державі. Вирішення даної проблеми треба розглядати із врахуванням 

об’єктивних економічних законів розвитку суспільства і процесів суспільного відтворення. В 
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першу чергу, це стосується поточних завдань і зобов’язань держави щодо виконання 

дохідної частини бюджету відповідно до затверджених бюджетних показників у 

відповідному бюджетному періоді. При цьому процес виконання запланованих показників 

бюджету відбувається шляхом мобілізації до бюджету відповідних надходжень. Крім того, 

реалізація довгострокової програми із дотриманням поставлених стратегічних цілей щодо 

формування доходів держави, забезпечення стабільного надходження їхніх джерел, 

визначення оптимальних шляхів зростання, тенденцій приросту дохідної бази з урахуванням 

внутрішніх та зовнішніх факторів впливу. Реальне збільшення дохідних джерел можливе 

лише в умовах успішного функціонування в державі виробничих потужностей, що 

забезпечуватиме стабільну фінансово-економічну основу для формування доходів 

державного бюджету. Для цього необхідним є чітке визначення стратегії розвитку реального 

сектору економіки, від чого і залежить в подальшому розв’язання і інших завдань відповідно 

до поставлених стратегічних цілей. Актуальною залишається пропозиція науковців щодо 

запровадження у практичну діяльність стратегії конкурентоспроможності, що регулюватиме 

створення та функціонування конкурентного середовища за однакових умов для всіх 

виробників з метою реального покращення фінансово-економічної ситуації в державі, що в 

результаті призведе до збільшення бази оподаткування. Тому всі практичні заходи повинні 

бути спрямовані на раціоналізацію товарів і послуг, об’єктивний ринковий розподіл коштів 

держави, відмову від прямої підтримки підприємств та надання субсидій збитковим 

підприємствам, що загалом сприятиме нарощенню дохідної бази бюджету та скороченню 

бюджетних видатків. Окрім того, велику увагу необхідно приділяти підвищенню якості 

управління державною власністю, потенційно забезпечить значні надходження до казни 

держави. Відмітимо, ефективна економічна політика держави, зокрема стосовно створення 

нових робочих місць, забезпечить істотне скорочення обсягів соціальних виплат. Відповідно 

внаслідок здійснення результативної податкової політики заощаджуючи кошти за рахунок 

скорочення субсидій, податкових пільг й інших резервів економії бюджетних коштів, 

держава зможе надати допомогу, тим, хто втратив роботу [2]. 

Реформування державних фінансів повинно бути спрямовано на забезпечення сталих 

тенденцій зростання доходів державного бюджету за рахунок: 

 прийняття ефективного і дієвого чинного бюджетно-податкового  законодавства, 

забезпечення його стабільності і однозначності трактування; 

 здійснення інвентаризації діючих пільг та пільгових режимів  відповідно до 

сучасних реалій розвитку держави; 

 розширення податкової бази за рахунок регулювання доходів фізичних та 

юридичних осіб, їх легалізації. 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

230 
 

Отже, усі чинники, що впливають на формування доходів державного бюджету можна 

систематизувати у дві основні групи: економічні і організаційні. Економічні чинники впливу 

охоплюють склад та структуру доходів бюджету, зміну ставок податків, зміну об’єктів 

оподаткування. Організаційні чинники включають стабільність податкової системи, 

податкову культуру, організацію взаєморозрахунків в економіці, платіжну дисципліну, 

відповідальність за несвоєчасність сплати податкових, неподаткових та інших платежів [4]. 

Виходячи із вищезазначеного, для забезпечення зростання доходів державного 

бюджету необхідно: 

 усі зусилля спрямовувати на зростання обсягів ВВП, збільшення дохідності 

фізичних та юридичних осіб, забезпечення зайнятості населення; 

 протидіяти розвитку тіньової економіки;  

 створення однакових правових вимог в оподаткуванні вітчизняних й іноземних 

підприємців, що є платниками податків; 

 зменшення податкового тиску на фізичні та юридичні особи за рахунок зменшення 

окремих видів платежів, що не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні доходів 

бюджету, а також зменшення об’єктів оподаткування та розміру податкових та інших 

платежів; 

 забезпечувати єдині підходи до встановлення нормативів податкових пільг для 

окремих громадян, відмова від вибіркового надання податкових пільг окремим платникам; 

 створення в державі належних економічних і правових умов функціонування усіх 

суб’єктів господарювання, щоб стимулювало їх до сплати відповідних платежів до бюджету; 

 впроваджувати дієві методи державного фінансового контролю за правильністю та 

своєчасністю сплати податків фізичними та юридичними особами, вжиття заходів по 

недопущенню порушення чинного законодавства; 

 пошук альтернативних джерел надходжень до державного бюджету; 

 посилення інвестиційної складової бюджетів. 

Отже, визначальний вплив на формування дохідної частини держаного бюджету 

насамперед здійснює рівень економічного розвитку країни, для підвищення якого 

необхідним є постійне проведення реформаційних заходів, які б відповідали вимогам 

сучасності. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ТА СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 

 

Ефективність управління видатками бюджету залежить від багатьох чинників, одним з 

яких є раціональний розподіл фінансових ресурсів між різними сферами діяльності країни, 

регіону тощо. Як відомо, на кожну статтю видатків, що передбачена законодавством, 

відводиться певна частина коштів бюджету. Тому закономірно постає питання щодо 

визначення оптимального розподілу бюджетних коштів та оцінювання ефективності їх 

використання. 

Під оптимальним пропонуємо розуміти такий розподіл коштів, який за умови 

обмеженості ресурсів дозволяє досягти максимального соціально-економічного розвитку 

країни та добробуту суспільства при мінімальному фінансуванні. 

Особливості структури видатків бюджету зумовлюються соціально-економічним 

устроєм країни, рівнем економічного розвитку, встановленими відносинами власності і 

навіть специфікою історичного шляху країни, ментальністю населення. Саме тому пошук 

оптимальних обсягів бюджетних видатків, а також їх структури, необхідно проводити для 

кожної країни окремо, враховуючи історичні, національні, соціально-економічні та інші 

умови їх розвитку . 
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Ми вважаємо, що для України ефективність розподілу бюджетних коштів необхідно 

досліджувати за декількома напрямами: пропорції розподілу коштів між державним та 

місцевими бюджетами, розподіл коштів за функціональною структурою видатків і 

напрямами використання ресурсів усередині кожної з функцій. 

Дискусії серед вітчизняних науковців щодо розподілу видатків між державним і 

місцевими бюджетами тривають протягом всього періоду існування України як незалежної 

держави. Переважна більшість дослідників вважають необхідним підвищення фінансової 

незалежності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень. 

Такі зміни сприяли б нормальному здійсненню економічних процесів на відповідній 

території, реалізації запланованих соціальних програм, проектів та запобіганню і усуненню 

порушень при використанні фінансових ресурсів. 

 

Рис. 1. Частка видатків місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України, % [4] 

 

Як видно з рис. 1, частка видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті є досить 

стабільною. Лише в 2014 році вона знизилася до 42,3 %, що є найнижчим рівнем за останні 5 

років. Але, в жодному за аналізований період році даний показник не наближався до рівня в 

50 %, а тому місцеве самоврядування й надалі потребує розширення власної ресурсної бази 

та запровадження децентралізованого принципу бюджетування. 

Для того, щоб обґрунтувати необхідний рівень децентралізації, необхідно визначити 

загальний рівень розвитку територіальних одиниць, встановити недоліки нинішньої системи 

міжбюджетних відносин, а також проаналізувати перспективи та ризики щодо структурних 

змін у видатках бюджету. 
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Слід відмітити, що соціально-економічний розвиток переважної більшості регіонів 

характеризувався негативними тенденціями у промисловому виробництві, будівництві, 

зовнішній торгівлі товарами, розрахунках з виплати заробітної плати та енергоносії. Разом з 

тим, зафіксовано ряд позитивних тенденцій у сільськогосподарському виробництві, 

фінансовій сфері, розрахунках населення за отримані житлово-комунальні послуги. 

Проведений аналіз дозволив виявити фактори, які стримують соціально-економічний 

розвиток регіонів. Головними з них є неузгодженість законодавства, неоднозначне 

визначення обов'язків між органами державної влади та місцевого самоврядування, 

недотримання пропорцій фінансового забезпечення регіонів, відсутність стимулюючих 

факторів для підвищення ефективності управління серед представників міських рад, 

розмежування сфер відповідальності та належного контролю за використанням бюджетних 

коштів. 

В умовах сучасної України децентралізація передбачає розширення прав і повноважень 

місцевих органів самоврядування при одночасному зміцненні їх фінансової бази та 

збереженні централізованих механізмів макроекономічного регулювання та соціальної 

політики. Крім того, система міжбюджетних відносин чітко та своєчасно відображає всі 

соціально-економічні явища та процеси, що виникають у суспільстві. Усі запропоновані 

нововведення повинні глибоко аналізуватись і не бути спонтанними. Це надасть можливість 

органам місцевого самоврядування передбачити перерозподільні процеси між бюджетами (їх 

напрямки та обсяги), а отже, визначати власну фінансову політику відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно це сприятиме підвищенню рівня 

зацікавленості органів місцевого самоврядування в результатах своєї роботи та власній 

ініціативі. 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

На сьогодні важливим чинником розвитку суспільних відносин для України є 

окреслити свій подальший розвиток з входженням в європейські структури, що зобов’язує 

дотримуватися відповідних європейських стандартів у найважливіших галузях, в тому числі і 

в сфері соціального захисту. 

В Україні, у зв’язку із погіршенням фінансового стану більшості громадян, 

політичною, економічною кризами зростає кількість осіб, яким необхідна державна 

підтримка. Депресивний стан економіки унеможливлює підтримання належних соціальних 

стандартів для переважної більшості населення. Проблеми соціального захисту практично 

актуальні для всіх країн світу, адже в кожній країні, навіть з високим рівнем добробуту, 

проживають люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім’ї, безробітні, які потребують 

соціальної допомоги. 

Сучасна система соціального захисту населення в Україні включає такі основні 

елементи: сукупність державних соціальних гарантій, у тому числі соціальні пільги окремим 

категоріям населення; традиційну форму державної, соціальної допомоги та соціальне 

страхування. Головна відмінність Українських соціальних стандартів від їхніх європейських 

аналогів в тому , що в Україні ці величини часто збільшуються виходячи суто з політичних 

міркувань, без урахування економічної динаміки та реальних можливостей економіки [2, 

с.114].  

Соціальний захист можна розглядати як систему юридичних, економічних, фінансових 

та організаційних засобів та заходів у державі щодо захисту населення від несприятливих 

наслідків соціальних ризиків. Виконання видаткової частини бюджету пов’язане з 

використанням бюджетних коштів. Це питання завжди було в центрі уваги науковців і 

практиків, оскільки в процесі фінансування розкривається призначення бюджету, його 

спрямованість на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, 

характеризується ефективність використання бюджетних ресурсів. Адже держава, 

використовуючи фінансові ресурси, забезпечує можливість реалізації завдань і функцій, які 

постають перед нею на тому чи іншому етапі розвитку суспільства. Тому потрібно 
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враховувати, що цей процес впливає на розвиток як державної фінансової системи, так і 

сукупності фінансових ресурсів, які акумулюються на місцевому рівні .  

Якщо розглядати видатки на випадок непрацездатності (див. табл. 1), то можна 

відмітити, що найвищі показники спостерігаються в 2013 (7682339903,55 грн.) і 2014 

(7960507625,09 грн.) роках. Причиною цього є висока кількість інвалідів. Рік з найнижчим 

показником – 2015 (1250545936,69 грн.) – тут видно збільшення видатків на дану сферу, а 

потім їх різке зниження.  

Таблиця 1 

Динаміка видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2013-

2017 роки [3], грн. 

Показники 
Виконано за 

2013 рік 

Виконано за 

2014 рік 

Виконано за 

2015 рік 

Виконано за 

2016 рік 

Виконано за 

2017 рік 

Абсолютневі

дхилення 

2017 р. до 

2013 р., грн. 

Відносне 

відхилення 

2017 р. до 

2013р,  % 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

145 062 606 

707,96 

138 004 683 

345,70 

103 700 933 

658,86 

151 961 473 

560,73 

144 478 878 

090,38 

-583 728 

617,58 
-0,40 

Соціальний захист 

на випадок 

непрацездатності  

7 682 339 

903,55 

7 960 507 

625,09 

1 250 545 

936,69 

1 472 565 

533,80 

2 062 084 

527,36 

-5 620 255 

376,19 
-73,16 

Соціальний захист 

пенсіонерів 

87 263 770 

689,61 

79 812 809 

003,52 

94 811 551 

500,00 

142 586 226 

600,00 

133 458 626 

300,00 

46 194 855 

610,39 
52,94 

Соціальний захист 

ветеранів війни та 

праці 

4 887 131 

963,23 

4 689 342 

072,19 

942 879 

922,07 

1 293 682 

154,62 

1 452 211 

302,74 

-3 434 920 

660,49 
-70,28 

Соціальний захист 

сім'ї, дітей та 

молоді  

35 710 827 

860,28 

36 399 355 

290,43 
30 469 705,62 42 229 101,13 72 933 825,42 

-35 637 894 

034,86 
-99,80 

Соціальний захист 

безробітних 

254 222 

140,80 
55 569 391,33 58 488 795,91 40 918 675,67 0,00 

-254 222 

140,80 
-100,00 

Допомога у 

вирішенні 

житлового питання 

2 681 347 

809,70 

2 599 136 

654,96 

1 434 511 

251,48 

1 351 339 

374,33 

1 633 067 

688,60 

-1 048 280 

121,10 
-39,10 

Соціальний захист 

інших категорій 

населення 

5 737 014 

268,71 

5 571 721 

150,76 

5 073 794 

756,42 

5 107 178 

845,80 

5 652 968 

706,97 

-84 045 

561,74 
-1,46 

Фундаментальні та 

прикладні 

дослідження і 

розробки у сфері 

соціального захисту 

20 748 360,66 19 765 321,65 16 564 630,13 16 258 081,97 21 524 876,48 776 515,82 3,74 

Інша діяльність у 

сфері соціального 

захисту 

825 203 

711,42 

896 476 

835,77 
82 127 160,54 51 075 193,41 

125 460 

862,81 

-699 742 

848,61 
-84,80 

Джерело: Розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України за період 2013-2017 рр. [3] 

 

Розглядаючи видатки на соціальний захист пенсіонерів, можна стверджувати, що 

ситуація є зворотною – найнижчі показники в 2013 і 2014 (87263770689,61 грн. і 

79812809003,52 грн.) та їхній підйом в 2016-2017 (142586226600,00 грн. і 133458626300,00 

грн. Це може говорити про збільшення кількості людей пенсійного віку, погіршення умов 

життя. 
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Видатки на захист ветеранів війни та праці різко зменшився, не дивлячись на АТО, що 

відбувається в даний час. Про це свідчать числа по роках – 2013-2014 (4887131963,23 грн. та 

4689342072,19 грн.), 2016-2017 (1293682154,62 грн. та 1452211302,74 грн.).  

З кожним роком ветеранів ВВВ стає все менше, але росте їхня кількість внаслідок 

перебування в АТО, яке триває понині. Соціальний захист безробітних має найвищий 

показник в 2013 році (254222140,80 грн.). Найстабільнішою категорією видатків є витрати на 

соціальний захист інших категорій населення. Протягом п’яти років ситуація почти не 

змінювалася і була на рівні 5 млрд. грн. З 2017р. по 2013 рік абсолютне відхилення складає – 

84045561,74 грн. 

Невеликі зміни за 5 років відбулися і у видатках на фундаментальні та прикладні 

дослідження і розробки у сфері соціального захисту. Найменшими значеннями володіють 

2015-2016рр. – це приблизно 16 млн. грн. У всіх інших випадках це число знаходиться в 

межах 20 млн. грн. Якщо у інших сферах соціального захисту потреба в грошових коштах 

кожного року змінюється внаслідок нестабільної ситуації, то попит на дослідження і 

розробки не зважаючи на це залишається на одному рівні. 

Інша діяльність у сфері соціального захисту – тут коливання найзначніші – від 

896476835,77 грн. В 2014 році до 82127160,54 грн. В 2015р. – тобто в десять раз менше. 

Отже, роблячи висновок по всіх видах видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення за 5 років, а також аналізуючи абсолютне та відносне відхилення з 2017-

2013рр., потрібно відзначити, що найбільші коливання та зміни у сфері витрат відбулися по 

соціальному захисті сім'ї, дітей та молоді (коливання 2017-2013 рр. складає 99,8%), по іншій 

діяльності у сфері соціального захисту (84,8%), по соціальному захисту на випадок 

непрацездатності (73,16%) та в соціальному захисті ветеранів війни та праці (70,28%). 

На основі вищенаведеного можна виділити такі шляхи покращення соціальної сфери в 

Україні:  

 впровадження повномасштабної реформи пенсійної системи; 

 забезпечення прозорого розподілу доходів, зменшення ступеня їх диференціації 

за рахунок ефективної системи податків та трансферів; 

 надання правової, фінансової, матеріальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення та створення соціальних гарантій для економічно активної частини 

населення; 

 формування «середнього класу», який є важливим чинником соціальної 

стабільності, сприяння тим сферам економічної діяльності, які спроможні забезпечити 

переміщення бідних верств населення до середнього класу; 
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 реструктуризація громіздкої, забюрократизованої мережі державних і 

комунальних закладів соціального захисту та соціальних служб, на утримання яких 

виділяється коштів більше, ніж на соціальний захист; 

 усунення зловживань у системі адміністрування пільг та обліку пільгових 

категорій громадян, забезпечення прозорої системи соціальних виплат; 

 забезпечення підготовки та перепідготовки висококваліфікованих кадрів у сфері 

соціального страхування населення; 

 впровадження у практику стратегічного планування і маркетингового 

управління попитом і пропозицією соціальних послуг. 

Отже, в соціальному захисті України є велика кількість проблем, які потребують 

негайного вирішення: наявність великої кількості неефективних соціальних пільг, непрозора 

законодавча база, недосконала система фінансування та бюрократія в органах соціального 

захисту. Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні також має низку 

проблем, особливо на місцевому рівні. Поліпшення фінансового забезпечення соціального 

захисту неможливе без зміцнення фінансової бази та підвищення фінансової незалежності 

місцевих бюджетів. 
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Дослідження проблем формування Державного бюджету України в умовах 

трансформаційної економіки є актуальним, насамперед тому, що саме бюджет характеризує 
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рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного 

процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень 

населення. Через Державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють 

реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і 

стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових 

інтересів країни. Збільшення асигнувань з Державного бюджету сприяє зростанню сукупного 

попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості. У свою чергу, 

можливість утримувати соціальну сферу, забезпечувати соціальні гарантії населенню 

залежить від стану надходжень до бюджету. 

Державний бюджет є важливим інструментом ефективної реалізації фінансової 

політики, оскільки бюджетна система являється основною ланкою державних фінансів. 

Такий централізований фонд грошових коштів охоплює весь комплекс розподільчих і 

перерозподільчих відносин в суспільстві за рахунок участі як фізичних, так і юридичних 

осіб. Науковцями [1, 3] виділяються дві основні групи джерел формування доходів бюджету: 

зовнішні (прямий перерозподіл, міжнародний кредит фінансових організацій або іноземних 

держав, оподаткування експортно-імпортної діяльності, валютне регулювання та ціновий 

механізм) та внутрішні (валовий внутрішній продукт і національне багатство). Доходи 

бюджету охоплюють частину фінансових відносин, які проявляються в умовах розширеного 

відтворення і функціонують у процесі мобілізації бюджетних ресурсів, їх розподілу і 

спрямування на здійснення відповідних видатків з метою виконання зобов’язань і функцій 

держави. З практичної точки зору, доходи бюджету визначаються також як сукупність 

платежів у бюджеті, що включають усі кошти, які надходять відповідно до законодавства, а 

також плату за послуги, що надаються бюджетним установам та інші доходи, відповідно до 

законодавства України. Згідно з Бюджетним кодексом [2] України доходи бюджету – це всі 

податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких 

передбачено законодавством (включаючи трансферти, гранти, дарунки). 

Найважливішим методом акумуляції державою внутрішніх джерел формування доходів 

бюджету є податковий. За допомогою податків держава примусово акумулює частину 

новоствореної додаткової вартості, яка втілюється у процесі формування доходів різних 

соціальних груп. 

Загалом структура доходів державного бюджету характеризується переважанням 

питомої ваги податкових надходжень, відсоткове співвідношення яких змінюється щороку 

впродовж аналізованого періоду (табл. 1). Як видно з табл.1. частка податкових надходжень 

за період 2011–2017 рр. коливалася в межах від 79,3% у 2014 р. до 84,57% у 2011 р., коли 

вона досягала найвищого значення. З 2011 р., незважаючи на поступове збільшення обсягів 
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планових податкових надходжень до 2015 р. На 153003,9 млн. грн., їхня питома вага у 

загальних доходах державного бюджету зменшилась на 5,3%. Це обумовлено як зміною 

економічної ситуації в державі загалом, так і зміною бюджетно-податкової політики зокрема. 

Таблиця 1 

Динаміка складу та структури планових показників доходів 

до Державного бюджету в 2011-2017 рр. 

Джерело: Розраховано автором на основі даних  [4] 

 

Державний бюджет є головним ланцюгом бюджетної системи. Питання наповнення 

Державного бюджету потребує подальших розвідок, оскільки існує велика кількість 

невирішених проблем стосовно формування дохідної частини бюджету. Серед них можна 

виділити такі, як проблема щорічного невиконання бюджету; прийняття Державного 

бюджету з дефіцитом; наявність порушень та недоліків у формуванні доходів Державного 

бюджету, що викликані неналежним контролем за процесом формування дохідної частини 

бюджету; відсутнє чітке визначення складу доходів, що закріплені за загальним та 

спеціальним фондами; проблема реалізації стратегічного планування на практиці; 

неефективна бюджетно-податкова політика тощо.  
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Доходи 

державного 

бюджету 

України 

2011р. 2012р 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Податкові 
надходження 

256967 84,57 311111 83,2 282461,9 80,4 299588,9 79,3 409970,9 79,3 502554,5 82,7 606017,3 82,9 

Неподаткові 
надходження 

42699,1 14,05 58708,3 15,69 64881,1 18,5 69373,3 18,36 95976,3 18,56 87646,8 14,4 107220,9 14,7 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

636,1 0,21 2064 0,55 1006,9 0,3 1456,3 0,39 753 0,15 1267,4 0,2 369,4 0,05 

Офіційні 
трансферти 

3405,4 1,12 1899,6 0,51 2636,8 0,75 7225,7 1,91 8614,2 1,67 8617,5 1,4 5700,4 0,78 

Цільові фонди 167,8 0,05 177,3 0,05 177,9 0,05 177,4 0,04 1665,7 0,37 7880,2 1,39 11723,1 1,6 

Всього доходів 303875,4 100 373960,1 100 351164,6 100 377821,6 100 516980,1 100 607966,4 100 731031,1 100 
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МИТНО-ТАРИФНІ МЕТОДИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності відіграє надважливу 

роль в її економічному, зокрема фінансовому регулюванні. З огляду на захисну та 

регулюючу функції мита, митно-тарифне регулювання спрямовано на захист вітчизняної 

економіки від іноземної конкуренції, підтримку стабільності зовнішньої торгівлі, виконання 

державою власних зобов’язань в рамках міжнародних угод. Регулююча функція мита полягає 

в можливості його застосування державою для регулювання зовнішньоторговельних 

відносин. Таким чином держава, формуючи раціональну структуру експорту та імпорту, 

обирає пріоритетні галузі економіки та регулює зовнішньоторговельні потоки. Митне 

регулювання в Україні здійснюється в рамках Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність, Закону України «Про Митний тариф України» та Митного кодексу України.  

Митно-тарифні методи полягають в основі державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Вони являють собою окрему групу за способом здійснення 

(тарифні і нетарифні), та належать до економічних за характером державного регулювання. 

Економічний характер митно-тарифних методів виявляється в тому, що застосовуючи 

митний тариф, податки та збори держава впливає на економічні інтереси суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, та, відповідно, на їхню поведінку, зберігаючи за ними 

повну оперативну самостійність, що цілком відповідає природі ринкових відносин [1, с. 115].  

Фінансова природа мита обумовлена наступними чинниками:  

 прямий зв’язок між митно-тарифними заходами та ціноутворенням, яке є одним з 

фінансових методів в структурі фінансового механізму. За економічним змістом мито є 

непрямим податком, тобто належить до податків на споживання і включається до ціни 

товарів, впливаючи тим самим на їх конкурентоспроможність; 

 наявність у мита всіх основних ознак податку та визначення його як 

загальнодержавного податку, встановленого Податковим кодексом України та Митним 

кодексом України [2, с. 271]; 

 фіскальна функція мита, що полягає в забезпечення наповнення дохідної частини 

бюджету, робить його класичним інструментом фінансової політики держави. 
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Митні й податкові важелі відіграють значну роль у фінансовому регулюванні 

зовнішньоекономічної діяльності, адже держава за допомогою митних та податкових 

регуляторів може стимулювати або обмежувати розвиток окремих галузей чи сфер 

економіки, що, в свою чергу, здійснює безпосередній вплив на розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності [3, с. 135]. Таким чином, митно-тарифні методи належать 

одночасно до  методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та до 

методів фінансового регулювання економіки, де зовнішньоекономічна діяльність є однією зі 

сфер регулювання.  

В структурі фінансового механізму дія фінансових методів реалізується через систему 

інструментів і важелів, що детально висвітлено в наукових дослідженнях з фінансів.  

В складі фінансових інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

головна роль безумовно належить миту та митному тарифу як систематизованому переліку 

ставок мита. Система митно-тарифного регулювання включає використання мит та інших 

митних платежів, сплата яких є невід’ємною умовою ввезення товарів на митну територію 

держави. На сьогодні, згідно з Митним кодексом України, в Україні застосовуються наступні 

види мита: ввізне, вивізне, сезонне, особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, 

компенсаційне, додатковий імпортний збір. Інші види мита застосовувати забороняється [2, 

с. 271].  

Щодо інших інструментів, більшість науковців пропонують відносити до їхнього 

складу митну вартість, яка також є важливим елементом митно-тарифного регулювання. 

Згідно з Митним кодексом, митною вартістю товарів, які переміщуються через митний 

кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на 

ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари [2, с. 49]. Таким чином, митну 

вартість слід розглядати як базову категорію в системі митного оподаткування, митного 

контролю та митного оформлення, оскільки саме на основі митної вартості розраховуються 

мито, митні збори, акцизний податок та податок на додану вартість [1, с. 116]. 

Разом з вищезазначеними інструментами в системі фінансових інструментів 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності варто розглянути тарифну квоту, яка по суті є 

дворівневим митним тарифом, що пов’язаний з певною кількістю товару та певною 

пільговою ставкою мита. Згідно з Митним кодексом України, тарифна квота – це визначений 

обсяг товару, в межах якого ввезення або вивезення такого товару здійснюється за пільговою 

ставкою мита або без застосування мита [2, с. 4]. Тарифні квоти у вигляді встановлення 

обсягів окремих товарів, призначених для ввезення на митну територію України у 

визначений період зі зниженням ставки ввізного мита, встановлюються окремими законами 

[2, с. 281]. Функціонування цього інструменту має особливу актуальність, адже механізм 
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тарифних квот на сьогодні широко застосовується в рамках дії зони вільної торгівлі в процесі 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який є 

головним зовнішньоторговельним партнером України.  

Фінансові важелі діють в рамках фінансових методів, приводячи до руху відповідні 

інструменти. Фінансові важелі митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності – це норми, нормативи, стимули, санкції, умови, порядки тощо, які мають 

адміністративний характер та спрямовані на здійснення регулюючого впливу на неї. Серед 

фінансових важелів митно-тарифного регулювання слід відзначити пільгові ставки мита, 

встановлення обсягів тарифних квот, пільгові ставки мита в межах тарифних квот, порядок 

застосування методів визначення митної вартості.  
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Рівень успішності здійснення інноваційного процесу у межах підприємств аграрного 

сектору визначається ефективністю не лише його інтелектуально-кадрового, ресурсного, 

фінансово-інвестиційного забезпечення діяльності, а й нормативно-правового, на основі 

якого держава будує організаційно-економічні механізми державного регулювання і 

фінансової підтримки інноваційного розвитку аграрно-промислового виробництва. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2612-19
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Державне регулювання становить систему заходів законодавчого, виконавчого і 

контролюючого характеру з боку держави щодо діяльності господарюючих суб’єктів з 

метою забезпечення гармонійного розвитку, в т.ч. на інноваційній основі. Така система 

заходів, інструментів, методів, механізмів і засобів здійснення підтримуючої, компенсаційної 

та регулюючої діяльності держави, забезпечує вплив не лише на діяльність суб’єктів 

господарювання, а й ринкову кон’юнктуру задля створення оптимальних умов ефективного 

функціонування ринків аграрно-промислової продукції та вирішення складних соціально-

економічних проблем у межах аграрного сектору. При цьому, державне регулювання 

економічних процесів здійснюється на основі таких методів: 

 економічного, що базується на створенні певних умов, які спонукають суб’єкта 

господарювання діяти в необхідному напрямі, стимулюючи прагнення досягати високих 

результатів; 

 адміністративного, коли відбувається виконання певних дій через запровадження 

чітко визначених примусів та обмежень; 

  інституціонального, який пов’язаний із прагненням виявити визначені юридичні 

норми на основі аналізу відповідної законодавчої бази для функціонування і розвитку 

окремого господарюючого суб’єкта. 

Хоча, економічні методи впливу є найдієвішими та найефективнішими в процесі 

стимулювання та активізації інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору, однак їх 

слід поєднувати з інституціональними і адміністративними задля підвищення 

результативності функціонування суб’єктів аграрно-промислового виробництва. 

Державне регулювання поєднує в собі такі складові: державна підтримка, 

адміністративний та правовий вплив, а також міри обмежувального характеру. Таким чином, 

державна підтримка аграрного сектору економіки, як невід’ємна частина державного 

регулювання, являє собою сукупність різних інструментів і форм економічного впливу на 

розвиток сільського господарства з метою формування стабільності й конкурентоздатності 

підприємств різноманітних організаційно-правових форм господарювання, створення 

можливостей для насичення ринку якісним продовольством, розвитку сільських територій і 

досягнення продовольчої безпеки країни [1, с. 112]. Вона виступає основним механізмом 

реалізації державної аграрної політики та є свідомим створенням сприятливих економічних, 

правових, організаційних та інших умов розвитку аграрно-промислового виробництва, 

забезпеченого матеріальними та фінансовими ресурсами [2, с. 60]. 

З метою подолання негативних тенденцій та створення умов для позитивної динаміки 

розвитку підприємств аграрно-промислового виробництва в Україні здійснюється 

нормативно-правове регулювання щодо питань державної підтримки аграрного сектору, які 



ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

244 
 

знайшли відображення у Законах України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», у 

«Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року», а також у 

Регіональних програмах розвитку агропромислового комплексу, яких налічується станом на 

2018 р. близько п’ятдесяти. Крім того, Кабінет Міністрів України щороку приймає низку 

постанов щодо регулювання окремих питань державної підтримки аграрного сектору, а 

також щодо виконання державного бюджету. Така сукупність документів робить правову 

систему регулювання та підтримки основних сфер аграрного сектору економіки нашої країни 

досить складною. 

Фінансова підтримка сфер аграрного сектору з держбюджету, як правило, 

направляється на значущі заходи розвитку сільського господарства, які не можуть 

фінансуватися самостійно підприємствами аграрно-промислового виробництва або за 

рахунок кредитування банківських структур. Державна підтримка агросектору охоплює [3]: 

бюджетне фінансування програм і заходів, які спрямовуються на розвиток галузей 

агросектору, пільговий режим оподаткування, часткову компенсацію процентних ставок за 

користування кредитами комерційних банків, списання безнадійної заборгованості перед 

бюджетом тощо. 

Нині державна фінансова підтримка потребує стабільного надходження видатків та їх 

оптимізації, особливо фінансування аграрної науки, якій держава має приділити підвищену 

увагу, адже вона виступає запорукою відродження аграрно-промислового виробництва 

країни. А тому пріоритет у збільшенні обсягів фінансування наукових розробок у сфері 

аграрного сектору має бути надано тим галузям та виробництвам, які забезпечують 

зростання доданої вартості, а також економічності та екологічності аграрно-промислового 

виробництва. Фінансування досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок 

та новітніх інновацій в агросекторі має мінливий характер, хоча в 2017-2018 рр. 

прослідковується тенденція до його підвищення (рис. 1). Однак актуальним є необхідність не 

стільки одержання державної фінансової підтримки для забезпечення активізації 

інноваційної діяльності підприємств аграрно-промислового виробництва, скільки 

ефективного її використання. 

Ефективне державне регулювання та державна підтримка інноваційного розвитку 

забезпечує позитивний вплив інноваційних процесів на виробництво аграрно-промислової 

продукції та сприяє їх активізації на сільськогосподарських підприємствах, створює нові 

робочі місця і підвищує добробут усіх верств населення, що задіяні в цьому процесі. Адже 

інноваційний розвиток можливий лише за умови поєднання інтересів державної влади і 

суб’єктів господарської діяльності, тому що держава може виділити кошти, організувати 
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наукове співтовариство, допомогти спрогнозувати розвиток та збудувати пріоритети, але 

процес освоєння грошей та вихід на ринок – це завдання самих господарських суб’єктів. 

 

Рис. 1. Бюджетне фінансування науково-дослідних розробок в агросекторі, млн грн 

Джерело: складено автором з використанням даних Міністерства аграрної політики та продовольства України 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ОЕСР ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

В країнах ОЕСР як чиннику економічної стабільності приділяється особлива увага 

системі пенсійного забезпечення. Протягом останніх років приблизно половина країн ОЕСР 

вжила заходів щодо підвищення фінансової стійкості своїх пенсійних систем (підвищення 
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пенсійного віку, більш жорсткі рамки для дострокового та стимулювання більш пізнішого 

виходу на пенсію). Багаторівневий підхід до пенсійної політики в ОЕСР поєднує в собі 

державні і приватні пенсійні схеми, різні режими фінансування та різні права, а також 

принципи накопичення у взаємодоповнюючому зв’язку.  

Так як планування в пенсійній політиці має характер невизначеності і несе в собі багато 

ризиків, то особам, відповідальним за нього, фактично доводиться приймати рішення, 

ґрунтуючись на інформації, яка доступна на поточний момент, а результати проявляться 

лише через десятки років. Крім того, якщо з'являться нові розробки і тенденції, то нові 

параметри можуть не збігтися з планами і розрахунками. Ця невизначеність ставить перед 

пенсійними системами ряд серйозних проблем, в зв'язку з чим їх розвиток має відбуватися з 

урахуванням таких ризиків. Необхідно, наприклад, враховувати ризик безробіття, з яким 

люди можуть зіткнутися в період своєї трудової діяльності і, в результаті якого вони не 

зможуть формувати пенсійні накопичення, а також ризик виникнення проблем зі здоров'ям 

або інвалідності, які вплинуть на можливість накопичувати кошти. У числі інших ризиків 

знаходяться: ризик збільшення тривалості життя, в результаті якого у людей не буде 

вистачати коштів на пенсійні виплати; ризик того, що економічний стан держави не буде 

відповідати прогнозам (повільне зростання, висока інфляція, низькі прибутки, низькі 

процентні ставки). Такі макроекономічні та фінансові ризики можуть представляти серйозні 

наслідки для пенсійних систем і їх здатності забезпечувати адекватні та стабільні пенсії [1]. 

Тому, з метою обґрунтування оптимальних показників розвитку пенсійної системи, 

необхідно забезпечити імплементацію рекомендацій ОЕСР. Необхідно звернути увагу на 

здійснення прогнозування впливу змін демографічних покажчиків, професійних, гендерних 

та вікових особливостей населення і фінансово-економічних показників на пенсійну систему 

в середньостроковій і довгостроковій перспективі з урахуванням методик Організації 

економічного співробітництва та розвитку. 

На даний момент ОЕСР накопичений великий обсяг експертно-аналітичної інформації, 

що містить кращий міжнародний досвід, включаючи сферу статистики та моніторингу. 

Зокрема, інтерес для національної практики представляють наступні стандарти [2]: 

1. Можливості, пов'язані з іноземними інвестиціями (можливості інвестування 

коштів пенсійних накопичень і довгострокового страхування життя в іноземні активи, які 

можуть дати можливість пенсіонерам отримувати більш високу прибутковість з урахуванням 

існуючих ризиків). 

2. Підвищення порівнянності даних про витрати на здійснення програм пенсійного 

забезпечення (пенсійні установи можуть краще контролювати і підвищувати ефективність 
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приватної пенсійної системи, якщо постачальники пенсійних послуг надаватимуть детальну 

розбивку операційних витрат на здійснення приватних пенсійних планів). 

3. Вартість управління приватними пенсіями: акцент на «співвідношення ціни і 

якості» (взаємозв'язок між внесками та активами як показник співвідношення ціни і якості). 

4. Відмінності в показниках смертності по соціально-економічним групам і їх 

наслідки для пенсійних результатів (демографічні таблиці, які застосовуються в країнах 

ОЕСР враховують відмінності, викликані безробіттям, інвалідністю або відпусткою у зв'язку 

з вагітністю та пологами). 

5. Розробка формату багаторівневих пенсійних систем. 

6. Плюси і мінуси різних стратегій розробки механізмів накопичувальних пенсій з 

урахуванням рівня фінансової грамотності та поведінкових упереджень (наявність різних 

стратегій фінансової освіти, які поділяються на шість категорій: варіанти за замовчуванням, 

спрощення інформації для здійснення вибору, основна інформація, стимули, характеристики 

продукції і політика скорочення витрат). 

7. Порівняння структур управління централізованих інвестиційних інститутів 

(управління має бути орієнтоване на забезпечення високих професійних стандартів і 

ефективності, а також загальних пруденційних вимог). 

8. Розробка захисних механізмів для зменшення ризику довголіття. 

Важливо забезпечити реформування національної пенсійної системи відповідно до 

рекомендацій ОЕСР на основі державного розподільного і страхового, професійного 

накопичувального, а також приватного накопичувального елементів при їх формуванні на 

паритетній основі з метою подальшої стабілізації ситуації в пенсійній сфері; необхідно 

звернути увагу на проведення аналізу введення системи сплати страхових внесків на 

паритетній основі з боку роботодавців і працівників до Пенсійного Фонду з урахуванням 

даних ОЕСР; важливим є встановлення професійних накопичувальних пенсій як рівня 

обов'язкового пенсійного страхування, а також оптимізація системи пільгових пенсій. В 

результаті буде вдосконалена система обовязкового пенсійного страхування в Україні з 

урахуванням кращих практик Організації економічного співробітництва та розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ ОСНОВ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Зазначимо, що ми позитивно оцінюємо та підтримуємо законодавчу ініціативу 

стосовно включення регулювання та нагляду за діяльністю як банківських, так і 

небанківських кредитних установ до повноважень Національного банку України. Втім, 

вважаємо необхідним удосконалити понятійно-термінологічний апарат, узгодити його з 

термінологією, застосованою у законодавстві Європейського Союзу, імплементувавши 

підхід, визначений Розпорядженням (ЄС) 2013/575 [1, ст. 4, п. 1]. Згідно з ним банк 

відноситься до різновиду кредитних установ. При цьому останні (кредитні установи) 

тлумачаться як юридичні особи, діяльність яких полягає у залучені коштів від широкого кола 

економічних агентів на поворотній основі (у тому числі, депозитів) та видачі кредитів. За 

певних умов кредитна установа може отримати статус банку та бути зареєстрованою у 

відповідному реєстрі. В іншому випадку, кредитна установа є такою юридичною особою, яка 

має право здійснювати окремі види банківської діяльності, тобто функціонує як 

спеціалізована кредитна установа.  

Також важливо відмітити, що родовою ознакою кредитної установи, згідно з 

Розпорядженням (ЄС) 2013/575 (ст. 4, п. 1, п. 26) та Директивою  2013/36/EU [2 , додаток 1], 

є її право на залучення коштів на поворотній основі, а не здійснення кредитних операцій. 

Законодавча заборона на фондування коштів на поворотній основі визначає таку юридичну 

особу як фінансову установу. На рівні національних законодавств країн-членів 

Європейського союзу існують різні підходи до тлумачення поняття «банк», втім, спільним 

для всіх є акцент на поворотному характері фінансових ресурсів. Так, зокрема, Банк Англії 

тлумачить банк як «установу Великобританії, яка має дозвіл згідно з частиною 4 Закону 

«Про фінансові послуги та ринки» на здійснення регульованої діяльності щодо прийому 

депозитів» [3, гл. 1, ст. 2]. Народний банк Польщі визначає банк як юридичну особу, 

створену відповідно до положень законів, що діє на підставі дозволів на здійснення 

банківської діяльності на основі залучення коштів на поворотній основі [4].  

На наше переконання, імплементація європейського підходу до інституційного 

сегментування фінансових посередників дозволить, по-перше, чітко структурувати об’єкти 

регулювання та нагляду Національного банку, а саме, дозволить розподілити їх на банки  та 
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спеціалізовані кредитні установи (наразі Законопроектом № 2413-а передбачено 

використання термінів «небанківська фінансова установа» та «юридична особа, яка не є 

фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги»). Вважаємо більш 

коректним кредитні установи поділяти на банки та спеціалізовані кредитні установи. До 

спеціалізованих кредитних установ доречно віднести ті установи, яким регулятор надає 

право залучати кошти від широкого загалу для їх використання при здійсненні кредитування 

та наданні інших фінансових послуг. По-друге, використання такого підходу до розподілу 

надавачів фінансових послуг дозволяє запровадити функціонально-орієнтований підхід до 

пруденційного нагляду кредитних установ. Він передбачає розробку пруденційних 

нормативів для діагностики фінансової стабільності установ шляхом оцінки обґрунтованості 

їх діяльності з позиції ризику операцій, на здійснення яких вони мають право. Наприклад, до 

кожної  кредитної установи, яка має право залучати депозити від фізичних осіб, повинні 

застосовуватися ідентичні вимоги до ліквідності, незважаючи на її різновид. Вважаємо, що 

для всіх кредитних установ, виходячи зі змісту їх основної діяльності, пруденційні 

нормативи повинні включати такі напрями: ліквідність; капітал та платоспроможність; якість 

активів та ризиковість операцій; якість систем управління та управлінського персоналу. При 

цьому, за умови суміщення основної діяльності з іншими видами фінансового 

посередництва, до таких кредитних установ повинні застосовуватися додаткові критерії / 

нормативи. 

Стосовно регулювання діяльності кредитних установ, то, насамперед, удосконалення 

потребує небанківський кредитний сегмент фінансового сектору. Вважаємо необхідним 

сформувати систему регуляторних норм діяльності спеціалізованих кредитних установ на 

противагу розрізненому набору критеріїв, що використовуються у теперішній час. При 

цьому одним з базових пріоритетів такої системи повинен бути забезпечення ризик-

орієнтованого підходу до регулювання діяльності спеціалізованих кредитних установ, а саме:  

 по-перше, регулювання інституцій небанківського кредитного сегменту не за 

формальними ознаками, а виходячи з сутнісних характеристик їх діяльності, які, на нашу 

думку, найбільш доцільно визначати через зміст основної діяльності; 

 по-друге, застосовування більш жорстких вимог, у тому числі регуляторних норм, 

до установ з більш ризиковою бізнес-моделлю, що залежить як від змісту основної 

діяльності, так і особливостей її суміщення з іншими  фінансовими послугами;  

 по-третє, запровадження терміну «системно важлива спеціалізована кредитна 

установа» та визначення особливостей регулювання її діяльності.  

Щодо першої позиції відмітимо, що згідно з законодавчими положеннями установи, які 

формують небанківський кредитний сегмент фінансового сектору України, розподіляються 
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на такі види: кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії, лізингодавці. При цьому, наразі 

Нацкомфінпослуг до фінансових компаній, окрім установ, основною діяльністю яких є  

надання послуг з факторингу та переказу коштів, також відносить управителів фондів 

операцій з нерухомістю та фондів фінансування будівництва, а також адміністраторів 

фінансових активів для придбання товарів у групах. Втім, такий підхід суттєво ускладнює 

діяльність щодо організації їх нагляду з боку регулятора та унеможливлює застосування 

функціонально-орієнтованого регулювання. 

З метою виправлення існуючої ситуації, вважаємо доречним розподіляти спеціалізовані 

кредитні установи України відповідно до змісту їх основної діяльності на три групи, а саме: 

1) спеціалізована кредитна установа типу А, основною діяльністю якої є право залучати 

депозити фізичних та юридичних осіб з метою їх наступного розміщення від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик. В Україні до цього типу наразі відносяться лише 

кредитні спілки, втім подальший інфраструктурний розвиток грошово-кредитного 

посередництва, зокрема, у сфері іпотечних відносин, також може спонукати до розвитку, 

наприклад, будівельно-ощадних інституцій, які за змістом своєї діяльності також відносяться 

до цього типу спеціалізованих кредитних установ; 

2) спеціалізована кредитна установа типу Б, основною діяльністю якої є право залучати 

кошти юридичних осіб на поворотній основі (наприклад, у формі позики, кредиту або 

поворотної фінансової допомоги) для надання фінансових кредитів на власний ризик;  

3) спеціалізована кредитна установа типу В, основною діяльністю якої є право надавати 

фінансові кредити виключно за рахунок власних коштів (власного капіталу та коштів своїх 

акціонерів). За ними також зберігається можливість залучення коштів від фінансових 

посередників, у тому числі банків та спеціалізованих кредитних установ. 

Також, на нашу думку, віднесення спеціалізованої кредитної установи до типу Б або 

типу В повинно залежати не тільки від її виду, але також залежати від обґрунтованості, 

економічної реалістичності бізнес-плану кредитної установи (якщо мова йде про етап 

ліцензування) та життєздатності бізнес-моделі, стійкості стратегії її розвитку, ураховуючи 

взаємозв’язок фінансових послуг, що формують її основну та суміжну діяльність. 
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ  

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 

Необхідність аналізу показників, що характеризують фінансовий стан підприємств 

роздрібної торгівлі обумовлена низкою об’єктивних чинників: високим ступенем 

невизначеності загальноекономічного середовища; браком власних фінансових ресурсів; 

обмеженістю кредитних ресурсів та відсутністю довіри до діяльності банківських установ; 

розбалансованістю ринкових механізмів; низьким рівнем доходів населення тощо. З 

урахуванням наведеного та теперішніх умов функціонування підприємств роздрібної 

торгівлі, розроблення параметрів адекватних характеристик категорії «фінансовий стан 

підприємства роздрібної торгівлі» та практичних аспектів його оцінювання, є актуальним 

завданням економічних дослідження. 

Останнім часом роздрібна торгівля в Україні зазнає змін під впливом кризових явищ. 

Фінансова та інвестиційна нестабільність у країні, що обумовлена політичними й 

економічними перетворюваннями, призводить до зниження попиту на товари, послуги та 

зниження прибутку торговельних підприємств, а також має достатній вплив на 

збалансованість попиту й пропозиції споживчого ринку, де можна спостерігати дисбаланс, 

який породжується невідповідністю суспільних виробництв та нестабільним розвитком 

підприємств торговельно-посередницької діяльності [1].  

Одним з ключових показників комерційної діяльності є роздрібний товарооборот, який 

безпосередньо визначає фінансовий стан підприємства, задоволення купівельного попиту, а 

https://teacode.com/online/udc/65/658.6.html
https://teacode.com/online/udc/33/336.67.html
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також рівень витрат обігу, валового доходу й одержаного прибутку. Тобто в сучасних 

економічних умовах товарооборот має підлеглий характер відносно прибутку підприємства 

від торговельної діяльності.  

Структура роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб в Україні у 2006-

2017 рр. представлена у табл. 1.  

Показники табл. 1 засвідчують зростання роздрібного товарообороту ПРТ в Україні 

протягом 2006-2017 рр. у 4,5 рази. Обсяг роздрібного товарообігу України, згідно даних 

Державного комітету статистики [2], у 2017 році склав 586330 млн. грн., що на 30355 млн. 

грн. більше обсягу попереднього року. 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообігу підприємств (юридичних осіб) до 

попереднього року у порівняних цінах за 2017 рік становив 106%, що є позитивним. У 2016 

році обсяг роздрібного товарообігу становив 555 975 млн. грн., а індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообігу підприємств (юридичних осіб) до попереднього року у порівняних 

цінах за 2015 рік склав 104,5%, тобто ситуація вирівнюється. 

Таблиця 1 

Основні показники роздрібної торгівлі України [2] 

Роки 

Роздрібний 

товарооборот 

підприємств 

(юридичних 

осіб), млн. грн 

У тому числі питома вага, % Індекс фізичного 

обсягу роздрібного 

товарообороту 

підприємств 

(юридичних осіб) до 

попереднього року,  

у порівнянних цінах, 

% 

Наявність 

об’єктів 

роздрібної 

торгівлі 

підприємств 

(юридичних 

осіб) на кінець 

року, тис. од 

продовольчих 

товарів 

непродовольчих 

товарів 

2006 129952 38,2 61,8 126,4 73,6 

2007 178233 35,3 64,7 129,5 71,9 

2008 246903 34,4 65,6 117,3 69,2 

2009 230955 40,0 60,0 79,1 65,3 

2010 280890 39,5 60,5 110,1 64,8 

2011 350059 38,9 61,1 113,2 64,2 

2012 405114 40,2 59,8 112,3 62,2 

2013 433081 41,1 58,9 106,1 59,8 

2014  438343 41,3 58,7 90,0 49,6 

2015  487558 41,1 58,9 80,2 49,6 

2016  555975 41,0 59,0 104,5 49,3 

2017 586330,1 39,8 60,2 106 39,3 

 

У 2017 році структура роздрібного товарообороту практично відповідає тенденціям 

2006 року – частка продовольчих товарів становить 40%, а непродовольчих – 60% від 

загального обсягу. 

Основним параметром оцінювання тенденцій розвитку підприємств торгівлі є динаміка 

фінансових результатів підприємств до оподаткування (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності, 2014-2017 

рр. [3], млн. грн. 

Роки 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток 

у % до загальної 

кількості підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до загальної 

кількості підприємств 

фінансовий 

результат 

2014 -128134,8 66,7 34360,9 33,3 162495,7 

2015 -80564,3 76,1 56898,4 23,9 137462,7 

2016 7277,0 75,8 74418,1 24,2 67141,1 

2017 39296,3 75,2 89285,4 24,8 49989,1 

 

Протягом аналізованого періоду динаміка фінансових результатів підприємств торгівлі 

в України характеризується позитивною динамікою: збитки на рівні 128134,8 млн. грн у 2014 

році та прибутки на рівні 39296,3 млн. грн у 2017 році. Позитивною є динаміка кількості 

підприємств, які одержали прибуток. Їх частка зросла до 75% від загального обсягу.  

Позитивною є тенденція і щодо зростання у 2,6 рази і величини прибутків підприємств 

торгівлі у 2017 році у порівнянні з 2014 роком. 

Останніми роками торгівля стала однією з провідних галузей економіки, що динамічно 

розвивається під впливом низки чинників, зокрема купівельної спроможності населення, 

стану товарозабезпечення, розвитку матеріально-технічної бази. З кожним роком зростають 

обсяги товарообороту підприємств роздрібної торгівлі, запаси товарів у роздрібній торгівлі, 

обсяги товарообороту на душу населення. Проте кількість магазинів щороку зменшується. 

Тобто на фоні високих темпів збільшення обсягів продажу відбуваються структурні зміни.  

Структура роздрібної торговельної мережі значно покращується, зменшується частка 

неорганізованих спеціалізованих непродовольчих магазинів, мереж невеликих зручних 

магазинів, розташованих у межах пішохідної доступності й торгуючих широким 

асортиментом товарів, розвивається мережа дискаунтерів та гіпермаркетів, з’являються 

представники іноземних роздрібних торговельних мереж.  
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МІСЦЕ НАЙБІЛЬШИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ТНК НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

ТОВАРІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Нині спостерігається збільшення кількості зовнішньоекономічних операцій, у яких 

беруть участь транснаціональні корпорації, що безпосередньо пов’язано з невпинним 

збільшенням їх кількості, а також збільшенням рівня їх залученості у міжнародні економічні 

відносини. Порівнюючи з минулим століттям, кількість ТНК у 21 столітті зросла з 7000 до 

82000 одиниць з близько 810000 філіями [1]. 

Однією з найбільш привабливих галузей української економіки для інвестицій 

іноземними ТНК протягом 2015-2017 років є харчова промисловість, інвестиції у яку склали 

7655,9 млн. дол. США, що можна пояснити мінімальними комерційними ризиками та 

швидким обігом капіталу в цій галузі, при чому найбільше інвестували саме американські 

транснаціональні корпорації, чиї інвестиції склали близько 25% [2]. Тому доцільним є 

дослідити місце американських ТНК на українському ринку товарів харчової промисловості. 

Найбільшими американськими ТНК на українському ринку товарів харчової 

промисловості, головним чином за розміром виторгу, а також фінансовими результатами 

діяльності компаній, розміром їх активів та їх поточною оціночною вартістю є ІП «Кока-

Кола Беверіджис Україна Лімітед» (ТНК «The Coca-Cola Company»), ПІІ «Макдональдз 

Юкрейн ЛТД» (ТНК McDonald’s Corporation)  та ТОВ «Сандора» (ТНК PepsiCo) [2]. Для 

того, щоб зрозуміти яку саме нішу на українському ринку займають ці корпорації, необхідно 

проаналізувати їх основні фінансові результати протягом останніх трьох років, а саме 

загальний чистий світовий прибуток та чистий прибуток в Україні, що наведено у таблиці 1, 

та порівняти їх з фінансовими результатами найбільших українських компаній. 

Таблиця 1 

Фінансові результати діяльності найбільших американських ТНК у харчовій промисловості в 

Україні у 2015-2017 рр. 

Назва ТНК 

               Рік 

Чистий загальний світовий 

дохід, (млрд. дол. США) 

Чистий дохід в Україні, 

(млн. грн.) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

McDonald’s Corporation / ПІІ «Макдональдз 

Юкрейн ЛТД» 
4,5 4,7 5,2 100,8 305,3 524 

The Coca-Cola Company / ІП «Кока-Кола 

Беверіджис Україна Лімітед» 
7,4 6,5 1,2 -126,6 47,28 26 

PepsiCo / ТОВ «Сандора» 5,5 6,4 4,9 -889,9 -419,45 12 
Джерело: складено авторами на основі джерела [3, 4, 5, 6] 
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Згідно з даними таблиці 1, чистий дохід ПІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД» протягом 

2015-2017 рр. зростав, так у 2017 році він збільшився на 419%, порівняно з 2015 роком, що 

могло вплинути і на збільшення загального чистого світового доходу McDonald’s 

Corporation. Чистий дохід  ІП «Кока-Кола Беверіджис» також збільшився у 2017 році 

порівняно з 2015 роком на 120,5%, однак чистий загальний світовий дохід The Coca-Cola 

Company зменшувався протягом аналізованого періоду. Чистий дохід ТОВ «Сандора» 

збільшився у 2017 році порівняно з 2015 роком на 101,3%, чистий загальний світовий дохід 

PepsiCo майже був однаковим протягом 2015-2017 роках. 

У харчовій помисливості України найбільшими українськими компаніями є ДочП 

«Кондитерська Корпорація Рошен» та ПАТ «Оболонь». Їх чисті доходи коливались 

відповідно у ДочП «Кондитерська Корпорація Рошен» від 1962 млн. грн. у 2015 році до 2358 

млн. грн. у 2017 році, а у ПАТ «Оболонь» від збитку 400,1 млн. грн. у 2015 році до прибутку 

288,8 млн. грн. у 2017 році [3]. Це свідчить про те, що ДочП «Кондитерська Корпорація 

Рошен» є надзвичайно конкурентоспроможною на власному національному ринку, адже її 

чистий дохід перевищує дохід найбільших американських ТНК на українському ринку 

товарів харчової промисловості щонайменше у 4 рази. Аналогічна ситуація і у ПАТ 

«Оболонь», чистий дохід якої перевищує аналогічний показник у безпосередніх конкурентів 

щонайменше в 11 разів. Отже, можна стверджувати, що навіть найуспішніші американські 

ТНК можуть не витримувати конкуренції українських великих компаній на українському 

ринку товарів харчової промисловості. 

Важливими показниками задля визначення місця найбільших американських ТНК на 

українському ринку товарів харчової промисловості є розміри податкових платежів 

сплачених до зведеного бюджету України. Їх динаміку протягом останніх трьох років можна 

прослідкувати на малюнку 1. 

 
Рис. 1. Розміри податкових платежів сплачених до зведеного бюджету України  

у 2015-2017 рр. (млн. грн.)  

Джерело: складено авторами на основі джерела [5,6] 

 

Згідно з даними рис. 1, найбільші американські ТНК на українському ринку товарів 

харчової промисловості є великими платниками податків до українського бюджету, а отже 
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відіграють одну із провідних ролей у його наповненні, що є їх суттєвою позитивною рисою. 

ПІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД» протягом 2015 – 2017 років сплатив до бюджету 1367 млн. 

грн., ІП «Кока-Кола Беверіджис» – 614 млн. грн., а ТОВ «Сандора» – 2202 млн. грн. Однак, 

порівнюючи розміри їх податкових платежів з великими українськими компаніями, таким як 

ДочП «Кондитерська Корпорація Рошен» та ПАТ «Оболонь», розміри податкових платежів 

яких протягом 2015 – 2017 років відповідно складали 4474 млн. грн. та 3512 млн. грн. [3], 

можна стверджувати, що і тут американські ТНК поступаються національним українським 

підприємствам за роль найбільших наповнювачів українського бюджету. 

Транснаціональні корпорації зазвичай позиціонують себе як великих інвесторів для 

приймаючої країни. Тому доречно дослідити цей аспект їх діяльності. ПІІ «Макдональдз 

Юкрейн ЛТД» протягом 2015 – 2017 років інвестував в економіку України близько 945 млн. 

грн. [4], а ІП «Кока-Кола Беверіджис» близько 840 млн. грн. [5], в той час як національні 

компанії ДочП «Кондитерська Корпорація Рошен» та ПАТ «Оболонь» інвестували 

відповідно 312 млн. грн. та 1100 млн. грн. При чому американські ТНК найбільше 

інвестували у власне виробництво, іноді у різноманітні соціальні програми та благодійні 

акції, в той час, коли українські компанії інвестували в охорону праці, благодійність, 

розвиток місцевих громад та допомогу військовослужбовцям. 

Отже, звичайно головними цілями будь-якої транснаціональної корпорації у 

приймаючій країні перш за все є максимізація прибутку компанії та займання значного 

обсягу нового ринку. Однак попри це вони залишаються великими платниками податків та 

значними інвесторами для приймаючої країни. Тому найбільші американські ТНК на 

українському ринку товарів харчової промисловості займають вагоме місце, проте і в Україні 

є конкурентоспроможні компанії, які значно переважають над ТНК і за обсягами сплачених 

податкових платежів до бюджету, і за обсягом інвестицій в економіку, при чому наслідком 

діяльності українських компаній є розвиток національного виробництва, що в майбутньому 

може приносити ще більші доходи від експорту.  
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ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

На сучасному етапі розвитку людства прискорені темпи використання водних ресурсів 

перевищують можливості їх відтворення. Причини виникнення занепокоєння криються в 

змінах клімату, що в свою чергу викликане нераціональним природокористуванням та 

агресивним веденням господарства. Все це призводить до зменшення та забруднення водних 

ресурсів та екосистем. Вирішення глобальних проблем потребує локальних дій із 

врахуванням особливостей соціально-економічних трендів. 

Важливим питанням є впровадження фінансових важелів ринкових форм регулювання 

процесів використання та перерозподілу водних ресурсів, що дасть можливість адаптувати 

дану сферу до сучасних напрямків збалансованого природокористування й зменшити ризики 

для навколишнього середовища і наступних поколінь. 

Під впливом інтенсифікації глобальних процесів відбувається прискорений обмін 

товарів і послуг між різними країнами та між різними регіонами. Такий важливий продукт, 

як вода, бере участь у виробництві всіх товарів та послуг, а особливо у виробництві 

продуктів харчування. Таким чином, поряд із переміщенням продуктів відбувається 

переміщення водних ресурсів, тобто їх міграційні процеси. Такий перерозподіл водних 

ресурсів безпосередньо пов'язаний із поняттям водоємності продукції, товару або послуги, а 
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сам процес торгівлі пов’язаний із безпекою водних ресурсів та процесом забезпечення 

продовольчої безпеки. 

Як зазначають автори монографії «Безпека водних ресурсів України у глобальному 

вимірі»: «нестача водних ресурсів зумовлює необхідність пошуку нових інструментів 

задоволення попиту на них. Враховуючи вагомий рівень інтенсивності міжнародних 

процесів, доцільним вважається дослідження можливостей глобального перерозподілу 

водних ресурсів в рамках концепції віртуальної води» [1]. 

За даними Всесвітньої Водної Ради [2] найбільші обсяги води витрачаються в 

сільськогосподарському виробництві, що складає за оцінками різних експертів від 70% до 

90% світових обсягів споживаної прісної води. Значний відсоток витрат води в 

сільськогосподарському виробництві пояснюється значними обсягами виробництва в даній 

галузі та першочерговістю задоволення потреб людини в продуктах харчування. 

Можливо погодитися з думкою, що на засадах водо збереження в інтересах України 

імпортувати більше водоємної продукції, а експортувати менш водоємну, адже значна 

частина території України потрапляє до групи земель із загрозливим рівнем споживання 

води у процесі господарської діяльності. За Даними Центру розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності [4] загальні витрати води в Україні становлять 1,5 тис. м3/рік на 1 

особу, а загальносвітовий середній показник становить 1,24 м3/рік на 1 особу. Частина  води, 

що йде на експорт з України становить 6,7%.  

 

Рис. 1. Водний слід країн світу, м3/рік [5]  

 

До Топ 5 країн із найбільшою величиною водного сліду потрапляють Сполучені штати 

Америки, Греція, Малайзія, Італія і Таїланд. Із цього переліку країн найбільше, а саме на 

51%, залежить від імпорту води Італія, потім на 35%  залежить від імпорту Греція, на 28% – 
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Малайзія, на 19% – США і на 8% – Таїланд (рис. 3). З іншого боку США потрапляють до 

Топ-5 країн найбагатших на відновлювальні водні ресурси (3069 км3/рік), а очолює п’ятірку 

найбагатших  на відновлювальні водні ресурси країн Бразилія із величиною 8233 км3/рік 

відновлювальних водних ресурсів. За оцінками експертів [3] до 2025 року близько трьох 

мільярдів людей із майже пів сотні країн світу будуть відчувати нестачу води, а до 2050 року 

ця кількість зросте до семи мільярдів.  

З метою усунення проблеми нестачі води, необхідно в першу чергу запровадити 

раціональне використання води в господарській діяльності на засадах збереження та 

відновлення водних ресурсів, а саме:  

1) зменшити споживання води;  

2) запровадити проміжне очищення води у виробничих циклах; 

3) популяризувати збір опадів для використання у технічних цілях; 

4) повторне використання технічної води на опалення, санвузли, полив тощо; 

5) систематизувати перевірку якості води та забезпечити спрощений доступ 

громадськості до результатів оцінки якості водних ресурсів; 

6) збільшити обсяги використання морської води на заміну прісній; 

7) розширити використання глибинних вод за рахунок нових розвідок свердловин; 

8) покращити облік і статистику використання водних ресурсів тощо. 

Впровадження фінансових важелів ринкових форм регулювання процесів використання 

та перерозподілу водних ресурсів доцільно здійснювати за рахунок використання 

концептуальних засад капіталізації й рентної плати за використання природних ресурсів на 

основі даних безперервного моніторингу стану водно-ресурсної сфери. 

Прискорений обмін товарів і послуг між різними країнами та між різними регіонами 

призводить до прискореного переміщення водних ресурсів. Необхідно запровадити 

раціональне використання води в господарській діяльності на засадах сталого розвитку, 

збереження та відновлення водних ресурсів та в контексті забезпечення продовольчої 

безпеки.  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

УКРАЇНИ 

 

Розвиток кожної країни залежить від економічного та соціального розвитку її території. 

В Україні основним суб’єктом місцевого господарства є територіальна громада. Оцінка 

діяльності та фінансово-економічного розвитку територіальних громад, на сьогодні, є досить 

актуальним питанням, адже від того, як розвиватимуться територіальні громади, яку роль 

вони відіграють в державі та як ефективно будуть сформовані місцеві бюджети цих громад, 

буде залежати майбутній розвиток нашої країни та добробут її населення.  

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», територіальна громада 

– це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [1]. Вони мають право 

обирати сільського, селищного чи міського голову, що очолює виконавчий орган ради, 

управляти майном, яке є в комунальній власності, затверджувати програми соціально-

економічного та культурного розвитку, затверджувати бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролювати їх виконання, встановлювати 

http://csr-ua.info/csr-ukraine
http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vodniy-slid-krain-svitu
http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vodniy-slid-krain-svitu
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місцеві податки і збори відповідно до закону, а також вирішувати інші питання місцевого 

значення [2].  

На сьогодні, більша частина територіальних громад не може належним чином 

вирішувати питання місцевого значення, внаслідок відсутності достатнього матеріального, 

фінансового, кадрового забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень 

органів місцевого самоврядування, занепадом або відсутністю соціальної інфраструктури 

тощо. Саме тому, стан розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст, незважаючи на 

заходи здійснювані державою в цій сфері є досить складним.  

Насамперед, розвиток місцевого господарства неможливий без належного фінансового 

забезпечення, яке виступає важливим елементом фінансово-бюджетної політики. Воно 

визначає ступінь ефективності здійснення органами місцевого самоврядування покладених 

на них функцій і повноважень та як наслідок впливає на стан соціально-економічного 

розвитку адміністративних одиниць.  

Основною фінансовою базою територіальних громад, яка відіграє ключову роль у 

забезпеченні їх фінансово-економічного розвитку та через яку здійснюється перерозподіл 

коштів з метою виконання бюджетних зобов’язань, визначених законодавством є місцеві 

бюджети. Вони, як економічна категорія, представляють собою, відповідний фінансовий 

механізм, який проявляється у накопиченні грошових фондів, що спрямовуються на 

задоволення потреб жителів територіальної громади. За допомогою місцевих бюджетів 

відбувається перерозподіл вартості між територіями, галузями господарства, в економічній 

та суспільній сферах.  

Вони є головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку 

територіальних громад, саме тому, фінансово-економічний розвиток місцевого господарства 

залежить в основному від наповненості дохідної частини місцевих бюджетів та від того, 

наскільки стабільним та ефективним є процес формування і виконання цих бюджетів.  

 

Рис. 1. Динаміка зростання обсягів доходів місцевих бюджетів за 2014-2018 рр., млрд. грн. [3] 
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Протягом останніх років спостерігається тенденція зростання доходів місцевих 

бюджетів, як з урахуванням міжбюджетних трансфертів, так і без них. У 2018 році вони 

склали 560,84 млрд. грн., про це свідчать дані показані на рисунку 1. 

Таблиця 1 

Динаміка частки місцевих бюджетів в доходах зведеного бюджету України, 2013-2018 рр. 

Рік 

 

Доходи місцевих бюджетів 

(без урахування 

міжбюджетних трансфертів), 

млн. грн. 

Міжбюджетні 

трансферти, 

млн. грн. 

Частка місцевих бюджетів в 

доходах зведеного бюджету, % 

Частка у 

ВВП, % 

Без урахування 

трансфертів 

З урахуванням 

трансфертів 

Доходів без 

урахування 

трансфертів 

2013 105171,1 115848,3 23,8 49,9 6,1 

2014 101101,1 130600,9 22,2 50,8 5,6 

2015 120480,2 173980,0 18,5 45,2 6,1 

2016 170747,8 195395,3 21,8 46,8 7,2 

2017 229495,4 272602,9 22,6 49,4 7,7 

2018 256169,8 304672,2 21,6 47,4 7,4 

Джерело: розраховано за даними [3] 

 

Як показують дані таблиці 1, динаміка частки місцевих бюджетів в доходах зведеного 

бюджету України в 2013-2018 роках є нестабільною. Через це, органи місцевого 

самоврядування не можуть бути впевнені у майбутніх фінансових надходженнях та не 

можуть орієнтуватися на доходи місцевого бюджету під час планування соціально-

економічного розвитку територіальних громад. Також, варто зауважити, що питома вага 

місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України не перевищує 24% (без урахування 

міжбюджетних трансфертів), що засвідчує низький ступінь участі місцевого самоврядування 

в розв’язанні проблем розвитку регіонів, а також про високу фінансову залежність місцевої 

влади від державних коштів та про їх низьку автономію.  

Одним із ключових напрямів суспільних трансформацій в Україні на сьогодні є процес 

реформування територіальної організації влади на засадах децентралізації, оскільки постійна 

фінансова підтримка територіальних громад з використанням системи міжбюджетних 

трансфертів є обтяжливою для державного бюджету та стримує розвиток територій. 

Стан децентралізації управління фінансовими ресурсами демонструє рівень 

перерозподілу ВВП через місцеві бюджети. Чим вища частка доходів місцевих бюджетів у 

ВВП, тим більший рівень децентралізації в країні [4]. Останнім часом, як показує таблиця 1, 

спостерігається тенденція зростання ролі доходів місцевих бюджетів у перерозподілі ВВП. 

Таким чином, сьогодні фінансова децентралізація забезпечує більш ефективне надання 

локальних послуг, оскільки на рівні місцевої влади скоротяться деякі витрати. 

Отже, у висновку необхідно зазначити, що значна концентрація фінансових ресурсів у 

місцевих бюджетах України дасть змогу органам виконавчої влади регіонів реалізувати свої 

повноваження та сприятиме активізації, як фінансово-економічного так і соціального 
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розвитку територіальних громад і відповідно держави в цілому. Забезпечення місцевого 

самоврядування стабільними і достатніми фінансовими ресурсами, а також розв’язання 

проблем наповненості місцевих бюджетів є запорукою становлення дієздатної та ефективної 

місцевої влади та, як наслідок, покращує рівень якості життя населення. 
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ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ  

У ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 

Імплементація ринкових засад у вітчизняному аграрному секторі зумовила необхідність 

радикальних змін у відносинах власності на землю. Саме відносини власності слугують тим 

базовим інструментом, який забезпечує успішність у реформуванні сільськогосподарського 

сектору економіки України. 

Титульною складовою, каталізатором формування відносин власності слугує фінансове 

забезпечення процесу їх формування, становлення, розвитку. Передусім це стосується 

земельного фонду аграрного сектору економіки, який слугує головною продуктивною силою 

АПК. 

Слід зазначити, що аграрна та земельна реформи, що проводились крізь 

роздержавлення, паювання та приватизацію сільськогосподарських угідь не створили 

передумов регулювання відносин власності на земляні ділянки. Роздержавленні і 

розпайовані угіддя віддавалися селянам практично безкоштовно. 

Організація фінансового регулювання відносин власності на аграрні угіддя 

унеможливлювалася складом осіб, які одержали в користування, приватну власність земельні 
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ділянки. Йдеться про присутність у цьому процесі корупційної складової. Права на землю в 

процесі проведення земельної реформи одержали не лише селяни, котрі приймали 

безпосередню участь у роботі колишніх сільськогосподарських підприємств, а й особи що не 

приймали участі в діяльності аграрного сектору. Право приватного землеволодіння одержали 

близькі, знайомі, діти і родичі осіб, які законодавчо мали доступ до власності на земельну 

ділянку. 

Дослідження засвідчують, що фінансове регулювання відносин власності на земельні 

ділянки державою та місцевими органами самоврядування унеможливлювалося завдяки 

таким найважливішим причинам; по-перше, земляні ділянки роздавались в основному 

дрібним селянським господарствам, а не новим малим і середнім сільськогосподарським 

підприємством; по-друге, за результатами земельної реформи колишні цілісні земельні 

фонди було надмірно подрібнено серед сотень тисяч господарств населення; 

домогосподарства в областях Карпатського макрорегіону мають у власності майже 80% 

сільськогосподарських угідь,використання яких потребує створення сучасної матеріально-

технічної бази, професійних знань агрономії, землевпорядкування, новітніх технологій 

обробітку та догляду за землею тощо. На жаль абсолютна більшість домогосподарств 

обробляє належні їм земельні ділянки з використанням рутинних, відсталих технологій. 

Звісно, що складнощі з відтворенням земельних ділянок, відповідно до вимог сучасних 

ринкових відносин унеможливлюють фінансовий вплив на процеси формування приватної 

власності, фінансове регулювання ( стимулювання) приватного землеволодіння. 

Фінансове регулювання, як засвідчує аналіз унеможливлює, передусім, надання  у 

власність земельної ділянки безоплатно, без урахування фізичних, фінансових, професійних 

складових, які забезпечують належне відтворення сільськогосподарських земель. 

Безкоштовне, безоплатна роздача земель домогосподарства призвела не лише до 

деструктивів їх використання, а й унеможливила фінансове регулювання процесу 

відтворення сільськогосподарських земельних угідь. 

Фінансові відносини, що регулюють власність на земляні ділянки виникають лише під 

час оформлення Державного акта на право приватного землеволодіння. Після завершення 

цієї процедури фінансове регулювання держави, місцевих органі влади практично 

завершується. Мова, в даному випадку, йде про фінансове регулювання відносин власності 

між провладними структурами і господарствами населення. 

Відсутність дієвого механізму фінансових взаємовідносин, що регулює питання 

власності на земляні ділянки сільськогосподарського призначення призвело до втрати 

адекватними державними і місцевими органами контролю за використання, поліпшенням та 

охороною земельних угідь домогосподарств. 
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Фінансові деструктиви, що стосується відтворення приватизованих угідь призвели до 

того, що значна частина площ, які знаходяться у власності господарств населення вже понад 

15 років не використовується взагалі. При цьому, як не дивно адекватні управлінські 

структури місцевого й державного рівня не мають права застосовувати фінансові стягнення 

до тих громадян, яким не обробляються та не використовуються взагалі приватизовані 

земельні ділянки. Це пояснюється тим, що в багатьох приватних власників землі 

сформувалось атрофоване сприйняття приватного землеволодіння, яке розцінюється ними, 

як панацея, вседозволеність, безкарність. На жаль, таке оцінювання приватної власності нині 

пронизує не лише селянство, а й державних чинів. «Прагнення перетворити владу держави 

на приватну власність є не що інше, як шлях до розпаду держави, до знищення її як сили. Ту 

частку державної влади, яку придбали для себе окремий індивідуум, узагалі втрачено для 

влади [1, с. 184]. Звіснo, що приватна власність, як один із наймогутнішніх каталізаторів 

розвитку нашої країни, включаючи використання земельних угіль АПК стане дієвою за  

умови, що її імплементація забезпечить успішне, ефективне вирушення не лише прагнень 

окремих індивідів, а усього суспільства. 

Шлях до розв’язання означеної проблематики лежить у форматі запровадження 

фінансових важелів у процеси, пов’язані з приватним землеволодінням усіма формами 

суб’єктів господарювання. Відтворювальний процес використання, поліпшення та охороною 

земель АПК має постійно регулюватися адекватними фінансовими відносинами, які слід 

побудувати виходячи, з досвіду країн ЄС. Тут сільське господарство є основною стабільною 

сферою зайнятості в сільській місцевості. Законодавство закріплює право займатися 

сільськогосподарською діяльністю з набуттям у власність (оренду) земель 

сільськогосподарського призначення за особами, які живуть у доступних до земельних 

ділянок межах, працюють безпосередньо в господарстві та мають певні професійні навички 

[2, с. 130]. При цьому САП країн ЄС забезпечує успішну реалізацію відносин власності на 

землю всіма учасниками відтворювального процесу за допомогою фінансового механізму, 

фінансових стягнень, фінансового стимулювання. 

Дорожньою картою на шляху оптимізації фінансових відносин у вітчизняному АПК у 

зв’язку з приватними землеволодіннями, на нашу думку має стати інвентаризація 

нинішнього складу приватних власників. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК РУШІЙНА СИЛА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Сучасні світові глобалізаційні виклики зумовлюють необхідність орієнтації вітчизняної 

економіки на інноваційний вектор розвитку, що орієнтується на довгострокову перспективу, 

та забезпечує формування конкурентних переваг. Адже в динамічних економічних умовах 

сьогодення, за наявного рівня конкуренції та швидкості технологічних змін саме інновації є 

головною умовою економічного зростання. Цей шлях розвитку задекларовано в стратегічних 

та програмних документах, як державного так і регіонального рівнів, зокрема в Стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [1], 

регіональних програмних документах щодо визначення напрямків стратегічного соціально-

економічного розвитку. Досягнення цієї мети можливе лише за умови формування чіткої, 

досконалої та адаптивної системи управління інноваційним розвитком. 

Досягнення поставленої мети гальмують такі чинники, як соціально-політична 

нестабільність суспільства, позаекономічна конкуренція корупційних олігархічних 

угрупувань, відсутність досвіду підприємницьких структур в галузі інноваційної діяльності в 

ринкових умовах, відсутність належної фінансової підтримки на розробку, впровадження та 

розвиток інновацій. Так, за даними Державної служби статистики України [2], у 2017р. 

загальний обсяг витрат на виконання науково-дослідної діяльності власними силами 

організацій становив 13379,3 млн. грн, у тому числі витрати на оплату праці – 7152,9 млн. 

грн, інші поточні витрати – 5444,6 млн. грн, капітальні витрати – 781,8 млн. грн, з них 

витрати на придбання устаткування – 659,1 млн. грн. Питома вага загального обсягу витрат у 

ВВП становила 0,45%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,16%. За 

даними 2016р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 

2,03%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 

3,25%, Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 2,75%, Бельгії – 2,49%, 

Франції – 2,25%; меншою – у Македонії, Латвії,  Румунії, Кіпрі та Мальті (від 0,43% до 

0,61%). 
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Інноваційно-активними у національній економіці залишається дуже невелика кількість 

підприємств. Зокрема, у 2017 році їх частка становила 16,6% від загальної їх кількості, що на 

2,7% менше, ніж к попередньому році. Низький рівень поточної інноваційної активності 

підприємств визначає низьку конкурентоспроможність на найближчу перспективу 

Існують певні фактори, які перешкоджають введенню інновацій. Основним гальмом 

упровадження інновацій є низький техніко-технологічний рівень виробництва, зумовлений 

значним зносом наявного устаткування. Так, за даними державної служби статистики [2], в 

середньому по Україні ступінь зносу основних фондів невпинно зростає. Незважаючи на 

високий ступінь зношеності основних засобів, процес їх оновлення є дуже пасивним, а в 

більшості галузей економіки він узагалі не відбувається. Основною причиною цього є 

недостатність фінансування розроблення та впровадження інноваційних технологій. Ще 

однією причиною є тривалий термін окупності коштів, вкладених у нові технології. Істотно 

гальмує процес оновлення основних засобів і недосконала амортизаційна політика держави. 

Для розвитку економіки, її здатності задовольняти потреби ринку і реалізовувати стратегічні 

пріоритети ключове значення має активне впровадження нових видів інноваційної продукції 

та наукомісткої техніки і технологій. Лише інтенсивне створення та освоєння нових 

технологій дасть змогу скоротити час розроблення та впровадження у виробництво нових 

продуктів, а це, своєю чергою, дасть змогу швидше реагувати на запити споживачів.  

Також серед факторів, що стримують інноваційний розвиток підприємств, є відплив 

наукових кадрів за кордон. Щороку через таку тенденцію Україна втрачає понад 1 млн. дол. 

США. Тому одним із ефективних засобів скорочення відпливу наукових кадрів є збільшення 

фінансування науки, що передбачає поповнення бюджету, зміну ставлення влади до науки. 

Саме перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем оплати 

ефективної праці стане першим кроком до формування конкурентоспроможної економіки.  

Важливим засобом інтенсифікації інноваційного розвитку є створення та розвиток 

ефективної інфраструктури підтримки сфери науки й інновацій, яка повинна бути 

невід’ємною складовою господарського комплексу. Вона повинна бути  спрямована на 

забезпечення умов ефективного управління розвитком і функціонуванням усіх його сфер і 

видів діяльності як на регіональному, так і загальнодержавному рівнях і містити такі 

складові: .  

- розвинену систему інформаційного забезпечення інноваційної діяльності; 

- систему фінансово-економічного забезпечення інноваційної діяльності; 

- систему впровадження та просування нововведень на регіональні, 

міжрегіональні, іноземні ринки, включаючи виставкову, рекламну, маркетингову діяльність, 

патентно-ліцензійну роботу, захист інтелектуальної власності. 
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Розвинена інноваційна інфраструктура є обов’язковою умовою формування 

ефективного механізму інноваційного розвитку. 

До основних напрямів державного регулювання інноваційної діяльності належать:  

- акумулювання фінансових ресурсів на наукові дослідження як за рахунок бюджету, 

так і шляхом створення спеціальних фондів;  

- усебічне сприяння розвитку науки, у тому числі прикладної і формування малого 

інноваційного підприємництва;  

- формування державних замовлень на науково-дослідні розробки, які забезпечують 

початковий попит на інновації, а потім поширюються в економіці; координація інноваційної 

діяльності;  

- стимулювання інноваційного процесу та інноваційної діяльності шляхом підтримки 

конкуренції, а також використання економічних методів прямої і побічної дії, як-от: 

фінансові субсидії, пільги, страхування впливу інноваційних ризиків тощо;  

- створення правової бази інноваційних процесів – формування необхідного 

законодавства;  

- збереження та розвиток кадрового забезпечення інновацій шляхом створення 

належних умов та гідної оплати праці наукових працівників високої кваліфікації, 

відповідних програм підготовки наукових кадрів у навчальних закладах; 

- формування науково-інноваційної інфраструктури, інформаційних систем, 

консультативно-юридичних послуг; інституціональне забезпечення інноваційних процесів; 

- підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності через заохочення 

інноваторів, забезпечення їх соціального захисту, пропаганди науково-технічних досягнень; 

- регіональне регулювання інноваційних процесів шляхом раціонального 

розміщення та використання інноваційного потенціалу; 

- регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів з допомогою визначення 

загальноекономічної та інноваційної стратегії, які націлені на міжнародну науково-технічну 

кооперацію.  

Крім цього, необхідно визначити напрями, в яких вітчизняні вчені та виробники мають 

наукові резерви та розробки, які відповідають міжнародним стандартам та 

забезпечуватимуть сильні позиції на світовому ринку. Потрібно забезпечити фінансування 

фундаментальних досліджень. Знайти додаткові джерела на фінансування, одним з яких є 

реформування податкової системи. Не менш важливим напрямом є створення нових та 

розвиток наявних технологічних парків, вільних економічних зон для притягнення 

інвестицій у модернізацію виробництва. 
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Приваблення іноземних інвестицій є актуальним як для України, так і для  регіонів. 

Одне з пріоритетних завдань Стрийщини згідно з Регіональною програмою розвитку малого 

і середнього підприємництва у Стрийському районі на 2018-2020 роки – створення 

сприятливого інвестиційного середовища для розвитку підприємств регіону [1, с. 3]. Аби  

активізувати інвесторів, їх потрібно зацікавити перевагами території. Зокрема, мова йде про 

вигідне географічне розташування, близькість до кордону з Польщею, сільськогосподарські 

угіддя, рекреаційний та туристичний потенціал. Крім того, Стрийщина – багатий на ресурси 

регіон.  

Враховуючи ці фактори багато іноземних інвесторів вкладають свої кошти для 

розвитку їхніх підприємств саме на ці території. Так за останні 6 років, обсяг капітальних 

інвестицій у Стрийському районі зріс у 7, 3 рази (див. рис. 1) [2, с. 24]. 

  

Рис. 1. Капітальні інвестиції Стрийського району за 2013-2018 р.р. 
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Найбільш відомим та впливовим вкладником є холдингове акціонерне товариство 

«LEONI». Компанія була створена ще в 1917 році і є однією з найдавніших підприємств 

Німеччини. Головні напрями холдингу «Leoni AG»: виробництво дроту і кабелю для різних 

сфер індустрії, виробництво джгутів, дротів та інших комплектуючих для автомобільної 

промисловості. Ключові клієнти холдингу: General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, 

Cummins, Caterpillar, DAF [3, с. 2-3]. 

У 2003 році відбулося офіційне відкриття двох нових заводів «LEONI» в Китаї: «LEONI 

Special Cables (Changzhou) Co. Ltd.» та «LEONI Wire (Changzhou) Co. Ltd.». Зведення досі 

найбільшого заводу із коли-небудь побудованих компанією в українському місті Стрий 

(Львівська область). Практично одночасно відкривається завод в Бистриці, Румунія. Обидва 

заводи займаються виробництвом кабелів для автомобільної промисловості. 

 З появою LEONI на Стрийщині підвищився рівень зайнятості населення. Це 

пояснюється масштабами виробництва. 

ТзОВ «ЛЕОНІ ВаерінгСистемс УА ГмБХ» (м. Стрий) залишається одним із найбільших 

(за капіталовкладенням та рівнем виробництва) підприємств з іноземними інвестиціями на 

території Львівщини – було інвестовано понад 65 млн. євро. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Леоні Ваерінг Системс» є підприємством з іноземними інвестиціями з 

100-відсотковою часткою закордонного інвестора, а саме концерну Leoni [3, с. 23] . 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у підприємства 

та організації району з початку інвестування на 1 жовтня 2018 р. становив 67,64 млн. дол. 

США, що склало 5,4% від їх загальнообласного обсягу. За цим показником Стрийський 

район займає 3 місце в області. У розрахунку на одного мешканця району припало 1089 дол. 

США прямих іноземних інвестицій. У цілому за 2018 рік в економіці району відбулося 

збільшення сукупного обсягу іноземного акціонерного капіталу на 1,7 млн. дол. США або на 

2,6 % відносно початку року [4, с. 12] .  

Суттєві обсяги іноземних інвестицій спрямовані у переробну промисловість. Лідерами 

в інвестуванні підприємств Стрийського району є партнери з Німеччини. Крім того 

країнами-інвесторами в районі є: Чехія – ТзОВ «Карпати-Еко», ТзОВ «Карпатська 

енергетична група», США – ТзОВ «Укрдревконтакт», ТзОВ «Галаквалайн», Польща – ТзОВ 

«Гама Віста», Угорщина – ТзОВ «Грін МП Інвест». Для залучення коштів вітчизняних та 

іноземних інвесторів у Стрийському районі пропонуються пропозиція з розширення 

виробництва Дашавського заводу композиційних матеріалів та 12 вільних земельних ділянок 

загальною площею 30,08 га. 

Ще одним з масштабних підприємств з іноземними вкладами є Тзов «Галичина-Захід». 

Воно засновано в серпні 2006 року за участі інвесторів з Данії на території Кавської сільської 
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ради. Орендовані сільськогосподарські угіддя підприємства знаходяться на землях семи 

сільських рад Стрийського району (3,6 тис. га). Господарство займається вирощуванням 

свиней, зернових та технічних культур. Сьогодні воно входить до десятки найпотужніших 

свиногосподарств та, згідно рейтингу журналу «The Ukrainian Farmer», до 100 

найпотужніших сільськогосподарських підприємств України [4, с. 24-25]. З 2006 року в 

модернізацію підприємства було вкладено більше 35 млн. євро. Загальна територія під 

будівлями свинокомплексу – 47 га. Налагоджено роботу племінно-репродуктивного цеху, 

який забезпечує власні потреби господарства. 

За підсумками 2016 року ТзОВ «Галичина-Захід» визнано найбільшим виробником 

свинини в області (44%). Станом на 1 липня 2018 року товарне поголів’я свиней в 

господарстві становило 79,2 тис. голів. За 6 місяців цього року виробництво м’яса досягло 

8,3 тисяч тонн, що на 7100 ц більше за відповідний період минулого року. У 2015 році 

господарством вирощено зернові культури на площі 1990 га і намолочено 15307 т зерна, 

середня врожайність зернових становить 76,9 ц/га. В господарстві працює 230 працівників, 

середньомісячна зарплата – 6300 грн. В 2018 році підприємство вже сплатило до районного 

бюджету 127,8 млн грн. податків [4, с. 37]. 

Проте на шляху використання інвестиційного потенціалу Стрийщини є перешкоди:  

 недостатня промоція регіону; 

 неефективна система державної підтримки інвестиційної діяльності на 

субрегіональному рівні; 

 бюрократичні та корупційні перепони при підготовці і погодженні інвестиційних 

проектів, отриманні дозволів на користування земельними ділянками, державним та 

комунальним майном, здійснення окремих видів діяльності. 

З огляду на наявний потенціал Стрийщини, доцільно залучати перспективну молодь до 

розробки та реалізації інвестиційних проектів, здійснення яких  позитивно вплине на 

стабілізацію економіки цілої області. Також необхідно якнайшвидше сформувати електронні 

інвестиційні атласи територій з доступною повноцінною інформацією про інвестиційні 

проекти, можливості та конкурентні переваги регіонів, стан підтримки і розвитку 

підприємництва та інвестиційно-інноваційних програм. Це дасть можливість підвищити  

інвестиційну привабливість на місцевому рівні. Такий досвід вже є у міжнародній практиці. 

До створення позитивного інвестиційний клімату необхідно залучати і місцеві органи влади. 
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УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ НБУ 

 

В умовах прагнення України стати фінансово незалежною та інвестиційно 

привабливою державою, необхідною умовою є забезпечення стабільності національних 

економічних процесів. Як відомо, основною функцією Національного банку України є 

забезпечення стабільності національної валюти, що є підґрунтям формування визначених 

пріоритетів. У свою чергу, забезпечення стабільності національної грошової одиниці 

породжує проблему ефективного управління золотовалютними резервами (ЗВР). 

Лупін О. Б. зазначає, що «проблема управління золотовалютними резервами є новою 

для незалежної України. За часів Радянського Союзу управління золотовалютними 

резервами здійснювалося централізовано Держбанком СРСР та Зовнішекономбанком СРСР. 

Це спонукало Національний банк України самостійно, практично «з нуля» формувати 

механізм управління золотовалютними резервами» [1, с. 2]. 

Згідно Закону України «Про Національний банк України» НБУ забезпечує управління 

золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-

продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної 

валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні [2]. 

Золотовалютні резерви – це зовнішні високоліквідні активи (золото, іноземна валюта, 

спеціальні права запозичення, резервна позиція в МВФ, цінні папери), які належать державі 

та контролюються її органами (центральний банк чи міністерство фінансів) і в будь-який 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2018/ZB0620180101.pdf
https://www.leoni-ukraine.com/uk/leoni-v-ukrajini/zagalna-informacija/
https://www.leoni-ukraine.com/uk/leoni-v-ukrajini/zagalna-informacija/
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момент можуть бути використані для фінансування дефіциту платіжного балансу, виплат за 

зовнішніми борговими зобов’язаннями, інтервенцій на валютних ринках, що впливатимуть 

на курс національної валюти або для інших цілей. Золотовалютні резерви є важливим 

інструментом центрального банку при проведені грошово-кредитної та валютної політик 

держави.  

Розмір ЗВР залежить від багатьох факторів, серед яких виділяють такі: 

 стан платіжного балансу  

 величину зовнішнього боргу.  

 валютну та грошово–кредитну політику  

 стан економіки  

 наявність власного видобутку дорогоцінних металів 

 розмір квоти країни в МВФ (обсяг СПЗ).  

Важливим питанням управління ЗВР є визначення оптимального їх розміру. Поняття 

«оптимальний розмір ЗВР» слід сприймати не як чітко заплановану величину, а, швидше, як 

середньо- або довгострокову мету, навколо якої фактичний рівень резервів може коливатися 

в певних, визначених регулятором, межах (рис. 1). 

 

Рис. 1. Оптимальні обсяги ЗВР за певними критеріями та фактичні обсяги ЗВР, млн дол. США 

 

Обсяг ЗВР України за одними критеріями є достатнім, інші не задовольняє. За 

критерієм забезпечення національної грошової одиниці обсяг ЗВР є достатнім, окрім періоду 

2012–2015 років. Критерій О. де Бюфорта та Е. Кептейна показує, що ЗВР в Україні було 

недостатньо лише в 2012-2014 роках. За всіма іншими критеріями очевидна недостатність 

ЗВР в Україні. 
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Найбільш різке скорочення ЗВР відбулося в 2014 році. Таке стрімке зменшення обсягів 

золотовалютних резервів України було пов’язане передусім з намаганням держави 

стабілізувати національну грошову одиницю.  

В умовах соціально-економічних трансформацій золотовалютні резерви будь-якої 

держави виступають гарантом не лише внутрішньої, але й зовнішньої стабільності 

національної валюти.  

Основними проблемами управління ЗВР в Україні є: відсутність підбору оптимального 

співвідношення складу резерву, що створює загрозу істотних кредитних ризиків; низький 

рівень валютної диверсифікації, оскільки переважна частина міжнародних резервів України 

номінована у доларах США. 

Ефективне управління золотовалютними резервами в розрізі  формування оптимальної 

їх структури є важливим завданням НБУ. Однак, проведений аналіз дозволяє зробити 

висновок, що золотовалютні резерви формуються десятиліттями і не слід очікувати 

швидкого зміни їх компонентів.  
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Харчова промисловість є однією з найбільших і найважливіших галузей промисловості 

України. Стан економіки і безпека держави, розвиток внутрішніх і зовнішніх ринків, а також 

рівень життя населення залежать від його рівня розвитку, стабільності функціонування. 
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У 2017 році на продукцію харчової промисловості припадає значна частка в загальному 

експорті товарів (рослинні продукти – 21,3%, зернові культури – 15,0%: насіння та плоди 

олійних культур – 4,8%, жири та масла тваринного або рослинного походження – 10,6%; 

готові харчові продукти – 6,5%) [1]. У 2017 році відбулося зростання експорту продовольчих 

товарів до 2016 року (табл. 1). 

Таблиця 1 

Експорт продукції харчової промисловості в 2013-2017 рр. млн. грн.  

Назва продукту TP 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальний обсяг експорту з України 63312,02 53901,68 38127,14 36361,70 43264,70 

Живі тварини; продукти тваринного походження 1084,11 1014,47 823,43 775,04 1108,76 

живі тварини 13,01 14,47 25,64 30,90 45,71 

м'ясо та їстівні субпродукти 348,63 381,78 377,67 387,79 531,24 

риби та ракоподібні 20,81 27,40 12,99 17,01 26,38 

молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед 691,74 575,43 386,48 330,52 494,21 

інші продукти тваринного походження 9,91 15,39 20,65 8,81 11,22 

Продукти рослинного походження 8875,94 8736,14 7971,49 8093,69 9 215,71 

овочі 112,65 129,86 97,21 152,65 235,37 

їстівні фрукти і горіхи 138,49 148,19 154,08 148,22 195,29 

кава, чай 11,89 14,65 10,60 14,09 13,61 

зернові культури 6371,33 6544,13 6057,49 6073,92 6501,13 

продуктів борошномельної промисловості 137,19 124,40 117,89 138,67 181,89 

насіння і плоди олійних культур 2048,06 1687,72 1475,46 1535,00 2060,12 

рослинні матеріали для виготовлення 53,40 85,23 55,90 27,01 23,75 

Жири і масла тваринного або рослинного походження 3507,13 3822,03 3299,80 3962,98 4605,67 

Готові харчові продукти 3557,17 3096,31 2468,42 2450,10 2826,72 

м'ясні продукти, риба 58,95 32,38 12,47 14,32 15,55 

цукру і цукрових кондитерських виробів 259,39 147,09 169,51 352,01 417,35 

какао та його продукти 556,81 322,88 187,26 162,21 183,74 

готові зернові продукти 413,15 390,13 267,92 212,45 296,41 

продукти переробки овочів 404,19 297,78 183,90 140,28 176,50 

різні продукти 252,12 212,29 117,18 100,21 121,05 

алкогольні та безалкогольні напої та оцет 396,81 251,28 183,61 163,81 209,24 

залишки та відходи харчової промисловості 923,39 1 108,25 995,78 982,98 1051,17 

тютюну та промислових замінників тютюну 292,37 334,22 350,80 321,82 355,73 
Джерело: складено автором на основі даних зі статистичних збірників "Зовнішня торгівля України" за 2013-2017 роки 

 

Одним з основних понять, що використовуються при експорті рекламних товарів, є 

«синергетичний ефект». Узагальнення відомих підходів до розкриття економічної сутності 

поняття «синергетичний ефект» дозволило запропонувати визначення «синергетичного 

ефекту» в контексті експортно-експлуатаційних процесів на підприємствах. Синергетичний 

ефект експортно-корисності – це додана цінність інтегрованої системи, яка виникає в 

результаті більш ефективного використання факторів виробництва, що дозволяє посилити 

або отримати конкурентні переваги, досягнення яких неможливе за чіткого функціонування 

бізнесу. одиниць. 

Однак слід зазначити, що кількісне вимірювання синергетичного ефекту має іншу 

природу походження, на відміну від очікуваної економії масштабу, яка економічно доцільна і 

очевидна, незважаючи на будь-яку нестабільність і хаос у системі. Адже, як відомо, 
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принципами синергетики, а отже і виникнення синергетичних ефектів, є її 

непередбачуваність, нелінійна залежність від витрачених витрат, довгострокові очікувані 

результати тощо. 

Додатковий ефект (ефект раціонального використання, взаємодоповнення, економія) є 

передбачуваним результатом впровадження систематичного (організованого) процесу, який 

в основному знаходить його практичну реалізацію, може бути попередньо розрахований, 

приймаючи управлінський рішення, включаючи консолідацію [2] Додатковий ефект в 

економічній науці розглядається як певна набута перевага в результаті змін обсягів, 

структури виробництва, схем управління тощо. Економія є запланованим результатом 

об'єднання та доповнення ресурсів підприємства в результаті їх асоціації і виникає на певних 

рівнях [3]. Цей ефект обумовлений об’єднанням ресурсів, можливостей, фінансових потоків, 

маркетингу, заміщення (інвестицій), ефекту централізації тощо. На кожному з рівнів 

виникнення економічного ефекту можливий, але не гарантований вигляд і синергетичний 

ефект [4]. Процес оцінки ефектів консолідації повинен починатися з ідентифікації та 

систематизації факторів, що впливають на їх величину ефекту. Такі фактори зумовлюють 

експортно-просування, що супроводжується виявленням можливих форм прояву ефекту як 

додаткових (які можна оцінити на основі показників розвитку підприємства) і 

синергетичного (ефект невизначеності). 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Стратегічна мета інтеграції України до складу європейського співтовариства вимагає 

здійснення низки заходів, спрямованих на удосконалення захисту прав і свобод людини, 

демократизації всіх складових суспільного життя, економічного зростання та забезпечення 

механізмів і умов для створення матеріального та духовного добробуту населення. 

Найважливішим аспектом цієї проблеми, віддзеркаленням місця людини в системі державної 

політики є, насамперед, досягнення країною відповідних стандартів як в економічній та 

соціальній сфері, так і в можливості розвитку особистості, тобто людського потенціалу. 

Людський потенціал є найважливішим чинником реформування держави і суспільства, 

що прагнуть включитися у світові потоки сучасних технологічних, інфраструктурних, 

інституціональних, соціально-гуманітарних і інших перетворень. Людський розвиток можна 

визначити як надання людям можливості повністю розвивати свій потенціал, жити 

продуктивно і творчо в гармонії з їхніми потребами та інтересами. Потенціал людини 

формується протягом життя, і його необхідно культивувати і підтримувати.  

Найвідомішим інтегральним показником, на основі якого здійснюються порівняння 

людського розвитку є індекс регіонального людського розвитку, який ще називають індекс 

розвитку людського потенціалу. Розрахунок інтегральної оцінки регіонального людського 

розвитку Карпатського регіону за 2010-2017 рр. наведена у табл. 1. Згідно інтегральної 

оцінки регіонального людського розвитку Карпатського регіону за 2017 р. найвищий 

показник у Івано-Франківській (4,3968), менше значення у Чернівецької та Закарпатської, і 

найнижчий – Львівська область.  

Таблиця 1 

Інтегральна оцінка регіонального людського розвитку Карпатського регіону [1] 

Область 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Закарпатська 3,8340 3,8658 4,0678 3,9817 3,9745 4,0536 4,0275 4,1995 4,2995 

Івано-Франківська 3,6198 3,6492 3,7530 3,6301 3,6219 3,8112 3,8923 4,0968 4,3968 

Львівська 3,7764 3,8261 3,9988 4,0100 4,0087 4,0451 4,0810 4,0922 4,1922 

Чернівецька 3,8510 3,8889 4,0393 4,1621 4,1549 4,1598 4,1321 4,2624 4,3624 

 

До розрахунку регіонального індексу людського розвитку включено 33 показника, 

об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку: відтворення 

населення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта (табл. 2). 

Дані щодо розвитку людського потенціалу, наведені у таблиці 2 дозволяють зробити 

наступні висновки. Львівська область має найкращі показники відтворення населення та 
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рівня освіти, Закарпатська область характеризує високий рівень комфортного життя та гідної 

праці населення, Івано-Франківська характеризує забезпеченість населення необхідними 

матеріальними і духовними благами. 

Таблиця 2 

Інтегральний регіональний індекс людського розвитку Карпатського регіону, 2017 р. [2] 

Область 

Блок 1 

«Відтворення 

населення» 

Блок 2 

«Соціальне 

середовище» 

Блок 3 

«Комфортне 

життя» 

Блок 4 

«Добробут» 
Блок 5 

«Гідна 

праця» 

Блок 6 

«Освіта» ІРЛР, 2017р. 

СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг сума ранг 

Закарпатська 0,6674 4 0,5612 4 0,8233 1 0,8715 3 0,5922 1 0,7840 4 4,2995 3 

Івано-

Франківська 0,7304 2 0,6787 3 0,5876 4 1,0198 1 0,5735 3 0,8068 2 4,3968 1 

Львівська 0,7347 1 0,7325 2 0,6801 2 0,6227 4 0,5865 2 0,8358 1 4,1922 4 

Чернівецька 0,7034 3 0,7399 1 0,6251 3 0,9444 2 0,5500 4 0,7996 3 4,3624 2 
Примітка: СКЗ* – стандартизовані калібровані значення по відповідному блоку. 

 

Одночасне використання даних блоків при аналізі дають змогу зробити висновки про 

ступінь соціального розвитку різних шарів населення за рівнем людського розвитку. Низьке 

значення свідчить не лише про високий рівень людського розвитку, а ще й про те, що він 

характерний для значної частини населення регіону, країни. В цілому можна говорити про 

існування залежності: чим віще рівень розвитку людського потенціалу, тим нижчим є рівень 

бідності. Отже, сьогодні перед Україною стоїть складне завдання: перетворити свій 

потужний освітній потенціал на реальні досягнення у сфері матеріального та 

нематеріального виробництва, а також значною мірою вдосконалити сферу соціального 

захисту, щоб забезпечити своїм громадянам можливість прожити довге та здорове життя. 
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DOING BUSINESS 2019 ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ 

 

Міжнародний щорічний рейтинг Doing Business є одним з вагомих показників для 

інвесторів, що впливає на їх рішення про вкладення коштів або започаткування бізнесу. 
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Цьогоріч в даному рейтингу Україна піднялась з 76-го на 71 місце серед 190 країн та 

показала зростання показників у декількох категоріях [1]. 

Зокрема, Україна продемонструвала незначне зростання за наступними критеріями: 

«Отримання дозволів на будівництво», «Захист міноритарних інвесторів». Більш помітний 

прогрес було здійснено в категоріях «Забезпечення виконання контрактів» та «Міжнародна 

торгівля». Саме в цих категоріях були проведені ключові законодавчі зміни, що позначилися 

на покращенні показників загального рейтингу. Загалом вони є лише першими кроками, 

здійсненими в напрямку стабільного  зростання, проте очікується, що вони переростуть в 

комплексні реформи, що посприяють вагомому покращенню місця України в даному 

рейтингу. Приміром, законодавчі зміни стосовно звітності справді покликані сприяти 

більшій прозорості та, у підсумку , захисту інвесторів-міноритаріїв за рахунок підвищення 

вимог щодо надання інформації в щорічних звітах. Звіт Світового банку щодо міжнародної 

торгівлі відзначив також відмову від перевірки автозапчастин Державною службою 

експортного контролю України, а у сфері забезпечення виконання контрактів – виокремлено 

зміни господарського процесуального законодавства, що спрощують розгляд малоістотних 

справ. 

За такими показниками у сфері сприятливості умов ведення бізнесу як «Реєстрація 

власності», «Отримання електропостачання», «Отримання кредиту», «Сплата податків», 

«Вирішення проблеми неплатоспроможності», «Започаткування бізнесу»рейтинг України 

суттєво не піднявся чи навіть погіршився (рис. 1; рис. 2). 

Загалом, помірне зростання позиції в рейтингу в Doing Business 2019 відповідає 

реальній ситуації в бізнесі. Приміром, досліджуючи зміни індексу інвестиційної 

привабливості Європейської Бізнес-Асоціації, що формується шляхом опитування топ-

менеджерів компаній-членів Асоціації, можна побачити в цілому позитивну динаміку, яка 

підтверджує, що інвестиційний клімат і бізнес-середовище в країні покращилися. 

Проте абсолютні значення індексу поки що не дозволяють констатувати той факт, що в 

Україні створено ідеальні умови для ведення бізнесу як на національному рівні, так і в 

міжнародному масштабі.  

Актуальною темою варто зазначити більш ініціативну взаємодію представників влади з 

різними бізнес-структурами для безпосередньої співпраці та врахування вимог інвесторів та 

представників бізнесу. 

Особливо актуальними для країни в контексті здійснення інвестиційної діяльності є 

такі показники, як стабільність фінансової та макроекономічної систем, рівень корупції, 

надійність судової гілки влади – те, що формує сприятливий бізнес-клімат, як внутрішній, 

так і для закордонних інвесторів. Формування сприятливих умов для ведення бізнесу є 
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гарантом трансформації сьогоднішньої економічної ситуації та наближення до топ-позицій в 

рейтингу Doing Business.  

 

Рис. 1. Рейтинг України за показниками (місце) [1] 

 

              

Рис. 2. Легкість ведення бізнесу за показниками (у балах) [1] 

 

Для економічного зростання державі наразі необхідні зовнішні та внутрішні інвестиції, 

орієнтація на галузі і виробництва з високою доданою вартістю, удосконалення 

продуктивності та умов праці, ефективне використання природних ресурсів. Для більш 

високих темпів зростання Україна повинна впроваджувати структурні реформи для 
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покращення бізнес-середовища та створювати умови для суттєвого залучення та утримання 

внутрішніх та іноземних інвестицій.  
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ  

 

Термін «регіональна інвестиційна привабливість» досить часто використовується в 

сучасній економічній літературі. Тим не менше, не було запропоновано загальноприйняте 

визначення для цієї економічної категорії. Згідно найбільш поширеної точки зору, 

регіональна інвестиційна привабливість розглядається як сукупність властивостей області, 

які впливають на приплив інвестицій. Ці властивості часто називають факторами 

регіональної інвестиційної привабливості. Широке визначення інвестиційної привабливості, 

як поєднання чинників, які впливають на інтенсивність припливу інвестицій, може 

застосовуватися не тільки для регіону, а й для галузі або конкретної компанії. 

Головна відмінна риса концепції регіональної інвестиційної привабливості полягає в 

тому, що безліч факторів, що розглядаються, не обмежуються фінансово-економічними, а й 

включають в себе політичні, соціальні, інституційні, правові та інші аспекти. Деякі 

дослідники вказують наступне: інвестиційна привабливість не просто набір факторів, але 

здатність регіону залучати інвестиційні потоки, з використанням комбінації чинників [1]. Це 

уточнення підкреслює енергійний характер діяльності адміністрації області та бізнес-

спільноти, щоб привернути інвестиції шляхом створення сприятливого інвестиційного 

клімату та забезпечення потенційних інвесторів відповідною інформацією. 

Оцінка інвестиційної привабливості регіону є важливим інструментом у вивченні, 

прогнозуванні і контролю інвестиційних потоків. У даному дослідженні, інвестиційна 

діяльність розглядається як  кількісно вимірюваний показник притоку інвестицій в регіон. 

Інвестиційна привабливість, в свою чергу, розглядається як сукупність ознак, факторів і 

умов, що впливають на інтенсивність припливу інвестицій.  
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Отже, інвестиційна діяльність може розглядатися як показник того, що знаходиться в 

прямій залежності на рівні інвестиційної привабливості [2]. Проте, в той час як методи 

вимірювання інвестиційних заходів досить очевидні (наприклад, інвестиції в основний 

капітал в регіоні або прямі іноземні інвестиції в регіоні), оцінка інвестиційної привабливості 

регіону є забирає досить багато часу і є багатоступінчастим процесом. 

У найзагальнішому вигляді, процес оцінки регіональної інвестиційної привабливості 

може бути представлено у вигляді послідовності з шести взаємопов'язаних етапів: 1) 

інформація про мету дослідження; 2) створення списку чинників інвестиційної 

привабливості; 3) вибір значень змінних для кожного з обраних факторів; 4) визначення ваги 

окремих факторів і значень змінних в остаточній оцінці (остаточний інтегральний показник 

рівня інвестиційної привабливості); 5) збір даних, за значенням кожної змінної для кожного 

регіону, під вивчення; 6) розрахунок кінцевого інтегрального показника інвестиційної 

привабливості для кожного регіону в рамках обговорення, рейтинг. 

Методологічний апарат рейтингу інвестиційної привабливості країни розроблений 

набагато краще і в силу багатьох аспектів може служити в якості передового досвіду для 

формування регіональних рейтингів. 

Проте, рейтинг інвестиційної привабливості країни не враховує загальноприйнятого 

методу вагових коефіцієнтів і показників. Отже, прагнення до прозорості і відкритості є 

основною тенденцією в області формування інвестиційного рейтингу країни. Первинні дані, 

які використовуються для оцінки інвестицій – привабливість, інвестиційний клімат та якість, 

а також методи, які використовуються для об’єднання цих даних, стають відкритими. 

В таких умовах користувачі отримують можливість оцінити точність проведеної оцінки 

незалежно один від одного і сформувати думку про потенціал цього підходу. Досить 

імовірно, що такий підхід буде  широко практично застосовано у вивченні регіональної 

інвестиційної привабливості. Відкрита і обґрунтована процедура для оцінки інвестиційної 

привабливості підвищить впевненість в інвестиційних рейтингах, рейтингах регіонів і 

дозволить інвесторам використовувати результати оцінки в прийнятті інвестиційних рішень. 
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ВПЛИВ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Без ефективного залучення інвестицій неможливий раціональний та гармонійний 

розвиток економіки країни. З кожним роком зростання та розвиток економіки вимагає від 

сучасних підприємств цілу низку заходів, спрямованих на оновлення технологічної бази, 

закупівлю нового обладнання, удосконалення виробництва, покращення якості та 

найголовніше високої конкурентоспроможності продукції. Для вирішення цих проблем та 

розширення напрямів своєї діяльності підприємства потребують значних інвестиційних 

ресурсів. Ефективність діяльності підприємств, рівень прибутковості, фінансова стійкість 

впливають на формування інвестиційного потенціалу підприємства. 

Дослідженнями формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств 

займаються ряд зарубіжних та вітчизняних вчених економістів, зокрема Москаленко Б. А., 

Юхновський І. В., Івахненко І. С., Орлова Н. С. та ін. Але незважаючи на наявність значної 

кількості грунтовних наукових робіт, й досі залишається багато невирішених проблем і 

протиріч саме у цій сфері дослідження. 

На нашу думку, найбільш вдалим визначенням інвестиційного потенціалу є 

запропоноване у роботі 2, згідно якого інвестиційний потенціал  це певна сукупність 

внутрішніх і зовнішніх економічних можливостей, які створюють умови для розвитку та 

реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері інвестиційної діяльності.  

Формування інвестиційного потенціалу відбувається під впливом позитивних та 

негативних факторів, а саме 3. 

 Позитивні фактори Негативні фактори 

Внутрішні фактори 

1. Кваліфікований менеджмент. 

2. Високий рівень рентабельності продажів. 

3. Виробництво новітнього продукту. 

4. Діяльність компанії за стандартами 

розвинених країн. 

5. Новітня технологія 

6. Високий рівень оборотності капіталу 

1. Недостатня кваліфікованість персоналу. 

2. Технологія, що використовується, 

поступається існуючим аналогом. 

3. Незадовільна маркетингова політика. 

4. Дефіцит оборотних коштів 

Зовнішні фактори 

1. Інвестиційно-приваблива політика держави. 

2. Високі темпи розвитку ринку, хороший 

рівень конкуренції 

1. Відсутність інвестиційно-привабливої 

політики держави. 

2. Низькі темпи розвитку ринку, жорстка 

конкуренція 

 

Вищенаведені фактори тісно взаємопов’язані і мають вагомий вплив на формування 

інвестиційного потенціалу.  
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Світова практика свідчить про те, що значний вплив на розвиток національної 

економіки країни мають іноземні інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів дає 

поштовх до активізації інвестиційного процесу, впровадження ефективних та екологічних 

технологій, використання провідного зарубіжного досвіду та зростання інвестиційного 

потенціалу підприємств країни. 

З метою активізації залучення іноземних інвестицій та внутрішнього інвестування 

необхідно здійснити заходи, які підвищили ефективність використання інвестиційного 

потенціалу підприємств, галузей та держави в цілому. Враховуючи досвід більшості 

зарубіжних країн, необхідно розробити комплексну програму залучення інвестицій, яка 

повинна передбачати наявність стабільної законодавчої бази; забезпечення фінансування 

пріоритетних галузей економіки України, державну підтримку реструктуризації об'єктів 

господарювання з метою підвищення їх інвестиційного потенціалу; зміну податкової 

політики: зниження податкового тиску, спрощення системи оподаткування; сприяння 

розвитку стабільного фондового ринку, який би відповідав міжнародним стандартам, 

створення сприятливих умов для залучення портфельних інвестицій; формування системи 

страхування інвестиційних ризиків. Також необхідно створювати на території України 

спільні страхові компанії (з участю іноземної сторони); створювати сприятливі податкові 

умови для розвитку малого і середнього бізнесу з метою їх подальшої участі в процесі 

інвестування; залучати до активної інвестиційної діяльності підприємства всіх форм 

власності та господарювання. 

Важливим завданням підвищення інвестиційного потенціалу української економіки є 

залучення коштів від іноземних інвесторів з сусідніх держав 1. 

У зв’язку з повільним розвитком інвестиційного клімату у країні, необхідно вжити 

певних заходів щодо створення єдиної цілісної системи державного управління 

інвестиційними процесами, яка б залучала відповідні структури для роботи з іноземними 

інвестиціями, механізми реалізації державної політики залучення капіталу, координації 

діяльності з міжнародними організаціями, проведення експертиз найважливіших проектів та 

їх конкурсний відбір. Ці заходи дали б можливість Україні стати на шлях подальшого 

ефективного розвитку інвестиційного клімату, удосконалити свій інвестиційний потенціал та 

в перспективі стати гідним конкурентом серед європейських країн. 
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ФУНКЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ  

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Передумовою забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання є 

збільшення капіталізації. При цьому капіталізація вищого щаблю економіки формується за 

рахунок капіталізації суб’єктів господарювання. Зважаючи на різноманітність сутнісних 

характеристик капіталізації, погоджуємось з визначенням, згідно якого «капіталізація 

компанії – це інтегральна оцінка теперішньої вартості компанії, яка характеризується її 

основними показниками діяльності, приростом капіталу, ефективністю залучення 

інтелектуального та фінансового капіталу в умовах інноваційного розвитку» 4, с. 235. 

Підходи до визначення капіталізації детально розглянуті у роботах багатьох науковців, 

зокрема Козоріз М. А., Шевченко Н. В, Багацька К. В. та ін. При оцінці капіталізації 

необхідно усвідомити сутнісні характеристики цього багатогранного поняття та зв’язок 

характеристик із функціями, що їх визначають. Основні функції, що їх повинна 

забезпечувати капіталізація, детально описані у роботі 1, а сутнісні характеристики  у 

роботі 2. Разом з тим, ці категорії взаємодоповнюючи, оскільки набуття певних 

характеристик будь-яким об’єктом зумовлене тими видами діяльності, що воно здійснює. 

Оцінююча функція – дозволяє скласти уявлення про наявні можливості підприємства, 

його ресурси, резерви та результативність фінансово-господарської діяльності. При 

реалізації даної функції слід брати до уваги таку характеристику, як складність та 

комплексність. Ринкова капіталізація – поняття багатоаспектне, і не завжди однозначне.  

Прогностична – в певній мірі є логічним продовженням оціночної функції у аспекті 

виміру потенціалу ефективності діяльності, перспектив розвитку підприємства, його 

потенційної вартості у майбутньому. При цьому проявляється наступна риса: залежність від 
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попиту. Збільшення чи зменшення показника ринкової капіталізації відбувається на засадах 

зміни попиту та пропозиції на цільовому ринку. 

Мобілізаційна – створює умови для менш затратного способу залучення ресурсів за 

вартістю, часом, якісних характеристик тощо. На реалізацію цієї функції спрямована така 

характеристика як збільшення вартості капіталу.  

Розподільча – забезпечує збалансованість економічної діяльності підприємства, 

створюючи умови для ефективного розподілу отриманих ресурсів для цілей процесу 

капіталізації. 

Стратегічна – спрямована на використання досягнень високої капіталізації для 

здобуття, збереження та розширення набору конкурентних переваг підприємства, утримання 

своїх позицій на ринку. Реалізація даної функції спирається на таку характеристику як 

стратегічний характер. Функціонування підприємства – це, передусім, постійне прийняття 

управлінських рішень стратегічного характеру, як от вибір концепції розвитку, інвестиційної 

політики, способу нарощення ресурсної бази в умовах їх обмеженості тощо. 

Стимулююча – досягнутий високий рівень капіталізації мотивує до дій, що 

забезпечують його збереження та нарощення через ефективну маркетингову, науково-

технічну діяльність тощо. Дана функція активізується через усвідомлення однієї з важливих 

рис капіталізації, зокрема, динамічності. Динамічність проявляється в тому, що отримане 

значення капіталізації у певний момент часу залежить від багатьох факторів, які за своєю 

природою є мінливими та ймовірними. Зміна вихідних умов, при яких здійснювалась оцінка, 

призведе до зміни показника капіталізації підприємства. І не завжди в кращу сторону. Тому 

стимулююча функція спрацює «на випередження», забезпечуючи швидку реакцію на 

позитивні та негативні зміни зовнішньої кон’юнктури, такі як поява нових емітентів, 

інфляційні процеси в країні тощо. 

Інформаційна – полягає у можливості оголосити про наявні та потенційні переваги 

підприємства на макро- та мікрорівні задля залучення уваги інвесторів. Так, однією з рис 

капіталізації, яку виділяє Шевченко, є орієнтація на маркетинг (інформаційність). Зокрема, 

на фондовому результат збільшення рівня ринкової капіталізації акціонерних товариств 

напряму залежить від своєчасного розміщення повної інформації про діяльність емітента. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ  

 

В умовах сьогодення все більше поглиблюється проблема відсутності належного 

інвестування регіонів. Основною причиною диспропорцій щодо розміщення інвестиційних 

ресурсів є відсутність належного функціонування організаційного механізму розвитку 

інфраструктури інвестиційної сфери, державної та регіональної політики щодо підтримки 

суб’єктів інвестиційної інфраструктури, несформованість та неналежне використання 

інвестиційного потенціалу регіону.  

В теорії інвестиційної діяльності про інфраструктурні проблеми всерйоз заговорили 

тільки в останні п'ять-шість років. Однак роль і значення інфраструктури для реалізації як 

ефективного управління інвестиційною діяльністю, так і для успішної реорганізації всієї 

системи інвестиції важко переоцінити. Формування добре розвиненою і ефективно діючої 

інфраструктури є однією з найважливіших передумов і одним з найважливіших умов 

створення ефективної системи управління інвестиціями. 

Проблеми розвитку і функціонування окремих елементів інфраструктури інвестиційної 

сфери неодноразово висвітлювалися у економічній літературі. Однак, вони досі не 

систематизувалися, а інфраструктуру інвестиційної сфери досі не досліджено як важливу 

складову інвестиційної системи регіону. Інвестиційна інфраструктура являє собою не тільки 

сукупність різноманітних організацій, але і їх взаємодії. Саме в результаті 

взаємодоповнюючого впливу на інвестиційний процес на кожному з етапів його реалізації 

досягається позитивний результат створення сприятливого для реалізації інвестиційних 

проектів економічного середовища в регіоні. 
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Економічна категорія «інвестиційна інфраструктура» сьогодні є широко вживаною, 

проте науковий пошук у цій сфері характеризується різноманітністю методологічних 

підходів, що ускладнює її узагальнення змісту та структури. Варто відзначити, що більшість 

науковців вважають, що інвестиційна інфраструктура є складником системи загальної 

ринкової чи фінансової інфраструктури, яка є визначальним чинником забезпечення 

ефективного розвитку економіки держави загалом та виробничої сфери зокрема, що впливає 

на інвестиційну привабливість регіонів, темпи розвитку суспільного виробництва. При цьому 

деякі з дослідників спробували виділити ринкову інфраструктуру й інвестиційну як окремі, 

що дуже пов’язані між собою та доповнюють одна одну [1, с. 21]. 

Інфраструктура інвестиційної сфери регіону – це максимальні можливості регіону 

щодо раціонального залучення та використання інвестиційних ресурсів з врахуванням 

природно-геополітичних та соціально-економічних передумов для здійснення інвестиційної 

діяльності з метою досягнення сталого розвитку регіону.  

Для вироблення і реалізації державної інвестиційної політики на всіх рівнях необхідні 

організаційні передумови найважливішою з яких є наявність розгалуженої інфраструктури 

розвитку та підтримки сфер народного господарства як інфраструктури (формування), 

забезпечення і розвитку інвестиційного процесу, що включає економіко-географічне 

положення території (держави, регіону, муніципалітету і ін.), її інфраструктурну освоєність і 

забезпеченість. 

Актуальність вирішення цієї проблеми обумовлена цілим рядом обставин. 

По-перше, явно недостатній рівень розвитку інфраструктури управління 

інвестиційними процесами в цілому, процесами формування фінансово-інвестиційного 

комплексу регіону та іншими. 

По-друге, колосальної значимістю інфраструктурного забезпечення для організації 

ефективної взаємодії всіх суб'єктів інвестиційної діяльності в рамках єдиного інвестиційного 

комплексу регіонів. 

По-третє, тим, що створення інфраструктури високого рівня розвитку і високої якості - 

процес досить тривалий і дорогий. Положення в цьому сенсі ускладнюється ще й тим, що 

інфраструктура, як правило, реалізує самостійно тільки частину свого продукту і тому не 

може бути ефективна без тих галузей, для яких вона створюється. 

Аналіз досвіду передових регіонів інших країн по створенню організацій інвестиційної 

інфраструктури вказує на те, що створюються вони, як правило, у формі державної установи 

з подальшим фінансуванням з обласного бюджету або у формі відкритого акціонерного 

товариства з початковим внеском до статутного капіталу з регіонального бюджету і 

подальшим створенням умов для самофінансування діяльності організації. 
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Отже, для підвищення інвестиційного потенціалу та привабливості регіону 

першочерговим завданням визначено створення організації інвестиційної інфраструктури з 

метою здійснення наступних функцій: 

 ініціювання соціально значущих інвестиційних проектів, в тому числі 

інфраструктурних проектів державно-приватного партнерства; 

 підготовка проектів (структурування проектів, що припускає детальну розробку 

схеми угоди; підбір варіантів фінансування проектів; підготовка бізнес-планів); 

 залучення інвестицій в проекти, пошук стратегічних партнерів для спільної 

реалізації проектів; 

 організаційна та інформаційна підтримка інвесторів, допомога в оформленні 

робочої документації при реалізації інвестиційних проектів; 

 супровід інвестиційних проектів, що реалізуються або плануються до реалізації на 

території регіону, включаючи збір вихідних даних для проектування, збір вихідної дозвільної 

документації, отримання технічних умов на підключення до мереж і комунікацій, отримання 

необхідних ліцензій та інших необхідних документів для здійснення інвестиційного проекту 

на території республіки; 

 інформування інвесторів про можливі форми державної підтримки інвестиційних 

проектів, можливості участі в національних і регіональних програмах підтримки бізнесу; 

 експертиза інвестиційних проектів, що претендують на отримання державної 

підтримки; 

 організація і проведення виставково-ярмаркових заходів (форумів, виставок, 

конференцій та інших заходів). 

Отримані результати наукового дослідження засвідчили, що розвиток економіки 

Закарпатської області залежить від інвестиційної активності суб’єктів господарювання та від 

організації їх інвестиційних процесів, можливостей залучення ресурсів під конкретні 

інвестиційні ресурси і бажання інвесторів фінансувати розвиток регіону. В організаційному 

контексті все це визначається спеціальним механізмом розвитку інвестиційної 

інфраструктури регіону.  

Список літературних джерел 

1. Лещук Г. В. Концептуальні детермінанти інвестиційної інфраструктури регіону / Г. 

В. Лещук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – Вип. 24. – 

Т.2. – С. 20-24. 



ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

290 
 

2. Фроліна К. Л. Проблеми розвитку та активізації діяльності інвестиційної 

інфраструктури: регіональний аспект / К. Л. Фроліна, В. Ф. Семенов, // Економіка та 

управління. – 2013. – №4. – С. 107-111. 

3. Бахматюк О. Р. Структурно-інституційні аспекти інвестиційної інфраструктури 

регіону / О. Р. Бахматюк // Економіка та держава. – 2013. – №12. – С. 80-82. 

4. Пілевич Д. С. Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні / Д. 

С. Пілевич // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. – №4 

(62). – С. 49-56. 

 

 

УДК 332.1 

А. Я. ПАУЛИК 
Мукачівський державний університет 
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ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

 

В умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів особливого значення 

набуває питання конкурентоспроможності економіки окремо взятого регіону. Адже висока 

конкурентоздатність економіки регіону здійснює безпосередній вплив на рівень 

конкурентоспроможності економіки країни. Економічне зростання в країні не можливе без 

економічного піднесення її регіонів. Основним фактором зростання рівня 

конкурентоспроможності економіки регіону є підвищення рівня використання сучасних 

технологій. Така структурна перебудова економіки регіону не можлива без залучення 

значних обсягів інвестицій. Збільшення обсягів інвестицій здійснює вплив на ефективність 

господарської діяльності регіону та рівень конкурентоспроможності. Основними 

конкурентними перевагами, що сприятимуть збільшенню обсягів інвестицій можуть бути: 

 трудоресурсний потенціал регіону; 

 наявність необхідних земельних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів; 

 наявність та стан інфраструктури; 

 готовність органів влади приймати участь у реалізації відповідних інвестиційних 

проектів (надання пільг, спрощення процедури реєстрації та отримання дозвільних 

документів і т.д.); 

 географічна концентрація споживачів. 
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Активізація інвестиційної діяльності залежить інвестиційної привабливості регіону. 

Проблема формування інвестиційної привабливості регіону багато в чому залежить від 

діяльності місцевих органів влади. Інвестиційна привабливість регіону визначається 

сукупністю об’єктивних та суб’єктивних факторів. Як зазначає О. М. Тарабукіна, до 

об’єктивних факторів належать ті, що визначають територіальні особливості регіону. До 

суб’єктивних відносять: специфіку інвестиційної політики регіону, особливості управління 

органами влади інвестиційного розвитку певної території [1]. 

Враховуючи сучасний стан розвитку регіону та рівень його конкурентоспроможності 

на інвестиційну привабливість території можуть впливати три групи факторів: економічні, 

геополітичні та інформаційні. Також при формуванні інвестиційної привабливості регіону не 

малу роль відіграє привабливість окремих галузей економіки регіону. Так, наприклад, для 

Закарпатської області є ряд напрямків, які можуть бути цікавими для інвесторів, а саме:  

 ресурсо- та енергозберігаючі технології, екологічно чисті технології, 

відновлювальна енергетика; 

 інформаційні та високі технології, які спрямовані на створення 

високотехнологічних та конкурентоспроможних товарах; 

 сільське господарство; 

 будівництво; 

 виробництво органічних продуктів харчування; 

 сфера послуг та відповідна інфраструктура. 

На інвестиційну привабливість економіки регіону значною мірою здійснює вплив 

регіональна та місцева влада. А саме, її здатність створювати та впроваджувати ефективні 

механізми управління інвестиційною діяльністю регіону, змінювати та удосконалювати 

власну структуру, генерувати ідеї для розвитку певної території, об’єднувати різних 

учасників (органи влади, бізнес-структури, вищі навчальні заклади) для їх подальшої 

реалізації.  

На жаль, починаючи з 2014 року ми спостерігаємо значне зниження інвестиційної 

привабливості країни та регіону, зокрема. Така ситуація склалася в основному під впливом 

саме внутрішніх, несприятливих факторів. Особливо швидко та гостро на нестабільність 

реагують саме зовнішні інвестори. Значно знизилась частка прямих іноземних інвестицій в 

економіку окремих регіонів, найменшу їх кількість залучає саме Закарпатська область. 

Також ми спостерігаємо зміщення інвестиційної привабливості в сторону саме західних 

областей, що надає їм певні конкурентні переваги. Проте, дане зміщення, не призвело до 

значного зростання інвестиційної активності, особливо зі сторони зовнішнього інвестора.  
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Необхідно враховувати те, що тільки зростання обсягів внутрішнього інвестування 

призведе зростання рівня привабливості економіки для зовнішніх інвесторів.  

Інвестиційна діяльність регіону формує його конкурентні переваги та впливаю на 

конкурентні позиції на міжрегіональному, державному та міжнародному рівнях, забезпечує 

впровадження досягнень науки і техніки, забезпечує позитивні структурні зрушення.  
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Мале підприємництво характеризується відсутністю достатніх фінансових ресурсів, 

чому сприяє ціла низка причин: недостатній рівень отримуваного прибутку, відсутність 

знань та вмінь проводити амортизаційні відрахування, недостатній рівень власних 

заощаджень та сформованих фондів. Все це зумовлює необхідність розвитку широкої мережі 

фінансово-кредитної підтримки середнього та малого підприємництва. Особливо актуальним 

є питання щодо кредитування малих підприємства у сільській місцевості, переважна 

більшість яких обмежена в можливостях кредитування, характеризується низькою 

конкурентоздатністю та недостатнім рівнем кваліфікації для отримання кредиту. Не кожне 

мале підприємство спроможне сплачувати досить високі процентні ставки. Комерційні 

банки, у свою чергу, не поспішають розвивати відносини з малими підприємствами через 

підвищений ризик неповернення кредитів [1, с. 15]. Серйозним бар’єром на шляху 

ефективної взаємодії банківської системи з підприємницькими структурами є домінування 

короткотермінових кредитів, адже термін їх повернення здебільшого становить один рік. 

Такі стислі строки повернення кредиту гальмують перспективні інвестиції в малий бізнес. 

Якщо за короткостроковими кредитами потреба покривається приблизно на 50%, то за 

довгостроковими лише – лише на 2% [2, c. 48]  

У процесі аналізу фінансових показників діяльності середніх та малих підприємств 

(табл. 1)  з’ясовано, що особливо малі підприємства потребують кредитування. Фінансові 
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результати діяльності засвідчили про збитковість середніх (2013-2015 рр.) та малих (2010-

2017 рр.) підприємств. 

Таблиця 1 

Фінансові показники середніх та малих підприємств, 2010-2017 рр. [3] 

 

 

 

 

 

Роки 

Тип підприємства 

середні підприємства малі підприємства 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн 

підприємства, які 

одержали 

прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 
чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн 

підприємства, які 

одержали 

прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприєм

ств 

фінансо-

вий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприєм

ств 

фінансо-

вий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприєм

ств 

фінансо-

вий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприєм

ств 

фінансо-

вий 

результат, 

млн. грн 

2010 30742,5 61,6 77666,9 38,4 46924,4 -19661,4 57,0 24460,0 43,0 44121,4 

2011 19244,6 64,1 76203,6 35,9 56959,0 -10593,6 63,5 32518,8 36,5 43112,4 

2012 34612,0 64,3 99292,4 35,7 64680,4 -14748,3 63,0 35296,2 37,0 50044,5 

2013 -1567,7 63,7 72185,7 36,3 73753,4 -29420,9 65,0 35748,3 35,0 65169,2 

2014 -206223,2 61,4 92790,5 38,6 299013,7 -179297,5 65,7 45236,6 34,3 224534,1 

2015 -102769,2 70,6 172570,6 29,4 275339,8 -118194,4 73,5 89390,4 26,5 207584,8 

2016 15061,8 75,5 157901,7 24,5 142839,9 -32206,8 72,8 99298,7 27,2 131505,5 

2017 70105,0 76,1 186142,5 23,9 116037,5 -20971,9 72,3 107934,7 27,7 128906,6 

 

Серйозний конфлікт інтересів комерційних банків як постачальників кредитних 

ресурсів і малого бізнесу як потенційного їх споживача виникає на ґрунті високих 

процентних ставок. Ретельно вивчаються умови діяльності: час роботи підприємства, 

стабільність отримання виручки і чистого прибутку. Серед причин відмов у кредиті можна 

виділити наступні: недостатньо стійкий стан підприємства як позичальника; рівень 

ліквідності застави; високе фінансове навантаження на позичальника; мета кредиту, що не 

відповідає необхідним параметрам.  

На сьогоднішній день комерційні банки надають кредити юридичним і фізичним особа. 

Ще більш жорсткими є умови кредитування з боку кредитних спілок, які надають кредити 

під 30-36% річних, до того ж у незначних обсягах. Таким чином, висока вартість 

кредитування робить банківські ресурси для малих підприємців невигідними. Серйозною 

проблемою для більшості малих підприємств є забезпечення кредиту, тобто застава. Аналіз 

показує, що переважна більшість малих підприємств не володіє достатньо ліквідним майном 

для застави. Тому в окремих випадках банки змушені зменшувати покриття кредиту до 50-

70% від вартості майна забезпечення, підстраховуючи себе жорсткими умовами погашення. 

Крім економічних чинників, не останню роль відіграють організаційні фактори – складність 

здійснення з боку банків контролю за позичальниками, оскільки значна частина з них 

функціонує в «тіньовій» економіці і часто веде подвійну бухгалтерію. Недостатнім є 
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професійно-кваліфікаційний рівень багатьох підприємців, що ускладнює розробку бізнес-

плану, техніко-економічне обґрунтування проекту тощо.  
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АНАЛІЗ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

 

Швидкі темпи розвитку сфери гостинності в Україні передбачають зростання кількості 

підприємств готельного та ресторанного господарства, що в свою чергу зумовлює розвиток 

конкурентної боротьби. Тому підвищення якості обслуговування гостей в індустрії 

гостинності є основним завданням підприємств, вирішення якого полягає в залученні 

інвестиційних ресурсів та пошуку нових джерел фінансування для розбудови нових закладів 

тимчасового проживання, а також оновлення матеріально-технічної бази вже діючих 

підприємств на ринку готельно-ресторанних послуг.  

Розвиток сфери гостинності сприяє розвитку туризму, який є джерелом валютних 

надходжень в бюджет країни, а також одним з факторів підвищення престижу України на 

міжнародному ринку. 

За останні роки спостерігається позитивна тенденція інвестиційних надходжень у сфері 

гостинності, кількість готельних мереж які функціонують у сфері гостинності на території 

України налічують понад 16, серед них такі всесвітньо відомі мережі, як Reikartz Hotel 

Group, Radisson Blu Hotels&Resorts, Рено, Swissotel Hotels & Resorts, Ramada Worldwide, 

Hillton Hotels&Resorts, Rixos, Hyatt Regensy та ін., які представлені понад 50 готельними 

господарствами. 

На сучасному етапі розвитку економіки України спостерігається поступове збільшення 

уваги до залучення інвестицій у готельне господарство, але їх обсяги залишаються 
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недостатніми для ефективної роботи галузі. За даними Державного комітету статистики за 

2018 рік (табл. 1) обсяг іноземних інвестицій у розвиток сфери гостинності становив 

343405,3 тис. дол. США, що на 74,2 тис. дол. США більше ніж у попередньому році і складає 

1,1% загальнодержавного показника. Надходження інвестицій у діяльність закладів 

тимчасового розміщення у 2018 році у порівнянні до 2016 року зросли на 4757,9 тис. дол. 

США, про те скоротилися на 4984,6 тис. дол. США у порівнянні до попереднього 2017 року. 

При цьому близько 80% залучених коштів припадає  на реконструкцію закладів готельного 

господарства, а також їх технічне переобладнання, удосконалення і лиш 20% коштів на нове 

будівництво. 

Таблиця 1 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в сферу тимчасового розміщування та організацію харчування 

України за період 2016-2018 роки* [1] 

 Обсяги станом на 

01.01.2017 р. 01.01.2018 р. 01.01.2019 р. 

тис. дол. 

США 

у % до 

заг. 

обсягу 

тис. дол. 

США 

у % до 

заг. 

обсягу 

тис. дол. 

США 

у % до 

заг. 

обсягу 

Усього інвестицій 31230283,6 100 31606445,7 100 32291900,1 100 

Всього за видом діяльності 330017,5 1,1 343331,1 1,1 343405,3 1,1 

Тимчасове розміщування 145189,8 0,5 154932,3 0,5 149947,7 0,5 

Діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування 

122508,6 0,4 134069,6 0,4 129929,6 0,4 

Діяльність засобів розміщування на 

період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 

18877,5 0,1 18500,6 0,1 19039,8 0,1 

Надання місць кемпінгами та 

стоянками для житлових автофургонів 

і причепів 

* * 21,0 0,0 21,2 0,0 

Діяльність інших засобів тимчасового 

розміщування 

* * 2341,1 0,0 957,1 0,0 

Діяльність із забезпечення стравами 

та напоями 

184827,7 0,6 188398,8 0,6 193457,6 0,6 

Діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування 

180910,9 0,6 184100,2 0,6 189200,0 0,6 

Постачання готових страв 3469,6 0,0 3818,9 0,0 3729,4 0,0 

Обслуговування напоями 447,2 0,0 479,7 0,0 528,2 0,0 
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини окупованих 

територій у донецькій та Луганській областях 

 

Привабливість ресторанного господарства для інвестиційної політики достатньо 

велика, оскільки велику частину свого дозвілля туристи та споживачі проводять у закладах 

харчування. За період з 2016-2018 роки нами прослідковується позитивна тенденція освоєння 

інвестиційного капіталу підприємствами, які займаються діяльністю пов’язаною із 

забезпеченням стравами та напоями. В 2017 році інвестиційний капітал зріс на 3571,1 тис. 

дол. США а у 2018 цей показник сягнув позначки 193457,6 тис. дол. США, що 2,7% більше 

минулорічного показника. За два роки прямі інвестиції (акціонерний капітал) в сферу 
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тимчасового розміщування та організацію харчування зросли на 8629,9 тис. дол. про що 

свідчать дані таблиці 2. 

Таблиця 2 

Капітальні інвестиції в сферу тимчасового розміщування та організацію харчування України,  

млн. грн. [1] 

Роки 2012 р. 2014 р. 2016 р. 2017 р. 

Усього  273256,0 219719,9 359216,1 448461,5 

Тимчасове розміщування та 

організація харчування 

2264,9 1482,0 1477,9 2133,5 

Тимчасове розміщування 1534,7 867,1 756,1 1380,0 

Діяльність із забезпечення стравами 730,2 614,9 721,8 753,5 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини окупованих 

територій у донецькій та Луганській областях з 2014 року 

 

Однією з головних передумов подальшого розвитку індустрії гостинності є залучення  

інвестиційних ресурсів та пошук джерел фінансування для будівництва нових підприємств й 

оновлення матеріально-технічної бази, яка зношена більше, ніж наполовину.  

Питома вага капітальних інвестицій в сфері тимчасового розміщування та харчування в 

загальному обсязі інвестицій в економіку України коливається в межах від 0,41% у 2016 році 

до 0,83% у 2012 році, у 2017 році цей показник складає 0,48%. Що стосується освоєння 

капітальних інвестицій по регіонам за даним видом діяльності то найвищий показник 1104,5 

млн. грн. належить місту Києву, а це 51,7% загально українського показника, а найнижчий - 

0,65 млн. грн у Кіровоградської області. Закарпатська області займає дев’яту позицію (з 25 

регіонів) в загальному рейтингу залучення капітальних інвестицій в сферу гостинності з 

показником 43,4 млн. грн. що складає 0,01% загальноукраїнського показника. Такий рівень 

капітальних інвестицій в сфері гостинності в цілому по Україні є не достатнім, оскільки за 

інформацією Всесвітньої ради з туризму та подорожей на цю сферу господарювання повинно 

припадати не менше 4,3% загального обсягу інвестиції [2].  

Останнім часом спостерігається поступове збільшення уваги до розвитку інвестицій у 

сферу гостинності, але їх обсяги є незначними і залишаються недостатніми для ефективної 

діяльності галузі. Сучасний стан економіки країни, економічні та політичні проблеми прямо 

впливають на  її інвестиційну привабливість. Інвестор немає гарантії стабільності, безпеки та 

поверненості вкладень, що спонукає його до обережної інвестиційної політики, яка 

передбачає мінімізацію ризиків втрати капіталу, а це погіршує інвестиційну привабливість 

галузі тому нам необхідно розвивати систему залучення до інвестування всіх ресурсів, як 

зовнішніх так і внутрішніх, а також  здійснювати їх підтримку та гарантувати повернення 

вкладених коштів 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ  

СФЕРИ УКРАЇНИ 

 

Транспортно-логістична сфера виступає важливою складовою, системо утворюючим 

елементом національного господарства та вагомим чинником реалізації геостратегічного 

потенціалу національної економіки. Нажаль, сучасний стан транспортно-логістичної системи 

України не відповідає потребам економічного розвитку та забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки на міжнародному ринку та не дозволяє у 

повній мірі реалізувати наявний географічний, економічний та техніко-технологічний 

потенціал.  

Як показали дослідження, основною проблемою підтримки у належному стані та 

розвитку конкурентоспроможної транспортної системи є перманентний брак фінансування 

та неефективне використання обмежених ресурсів. У зв’язку з цим, питання організації 

інвестиційного забезпечення розвитку транспортно-логістичної галузі та створення умов для 

реалізації пріоритетних інвестиційних проектів і програм залишаються нагальними і не 

втрачають своєї актуальності.  

Вирішення проблем транспортної системи України та підвищення її 

конкурентоспроможності потребує насамперед масштабних капітальних інвестицій. Як 

зазначає Криворучко О. П. «У сфері інвестування транспортної галузі залучено кошти, які 

спрямовано на: модернізацію технологічного обладнання в сфері залізничного транспорту; 

забезпечення якісного транспортного сполучення, наявних та перспективних потреб 

місцевого і транзитного проїзду; підвищення ефективності перевезень – в автомобільній 

галузі; приведення глибини портів до рівня необхідного для заходів відвантаження суден, 

розвиток сучасних терміналів – у галузі водного транспорту» [1].  
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Це підтверджується також позитивною динамікою капітального інвестування, як в 

цілому за видом економічної діяльності, так і у розрізі основних видів транспорту. Зокрема, у 

2017 році у розвиток транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 

діяльності вкладено капітальних інвестицій на загальну суму 37943,5 млн. грн. що на 93% 

перевищує капіталовкладення у 2010 році та на 50% більше, ніж у 2016. Обсяги капітальних 

інвестицій у розвиток підприємств транспортно-логістичної системи України за період 2010-

2017 років відображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Капітальні інвестиції у розвиток підприємств транспортно-логістичної системи України 
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2010 19591,7 4939,2 1831,5 178,5 616,9 11901 

2012 32807,9 12743,8 2400,5 117,3 775,4 16385,4 

2013 18833,3 3668,8 932,6 132,6 540,5 13347,3 

2014 15498,2 3338,5 577,7 204,8 410,2 10837 

2015 18704 6545,7 1574,4 302,5 647,8 9529,5 

2016 25107,8 13075,4 2855,7 233,9 616,1 8126,3 

2017 37943,5 19813,5 2432,2 253,7 1302,5 13757,7 

Приріст 

2017/2010 

млн. грн. 18351,8 14874,3 600,7 75,2 685,6 1856,7 

% 93,6713 301,1 32,7 42,1 111,1 15,6 

Приріст 

2017/2016 

млн. грн. 12835,7 6738,1 -423,5 19,8 686,4 5631,4 

% 51,12236 51,5 -14,8 8,4 111,4105 69,2 
Джерело: Державна служба статистики України 

 

У розрізі видів транспорту, найбільший приріст капітальних вкладень протягом 

досліджуваного періоду спостерігався у сфері наземного транспорту (300%), зокрема – в 

оновлення парку машин у сфері вантажних і пасажирських перевезень (+120%) та рухомого 

складу вантажного залізничного транспорту (+160%) а також авіаційного транспорту 

(+111%). Порівняно повільнішими темпами зросли капіталовкладення у розвиток 

трубопровідного (32%) та водного (42%) транспорту, що зумовлено негативними 

очікуваннями інвесторів щодо скорочення попиту на вказані види транспортування в 

Україні. 

Важливу роль у розвитку транспортної системи відіграють також іноземні інвестиції, 

обсяги який, нажаль значно скоротилися порівняно 2012-2013 роками, що продемонстровано 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції у розвиток підприємств за видом економічної діяльності  

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» [2] 

 

Частка галузі у валових обсягах залучення інвестицій в національну економіку у 2011-

2017 роках суттєво не змінювалася і складала у середньому  2,8% що свідчить про відносно 

стабільну зацікавленість іноземних інвесторів у розвитку транспортно-логістичної системи.  

Доцільно відмітити, що скорочення обсягів іноземного інвестування у галузь  в 2014-

2015 рр. корелює із загальним скороченням іноземного інвестування у вітчизняну економіку, 

викликаним суттєвим погіршенням інвестиційного клімату. У 2017 році відмічається помірне 

зростання іноземних інвестицій, що є позитивним сигналом. Проте, наявних надходжень не 

достатньо для виходу галузі з системної кризи, технічного переозброєння та реструктуризації 

у відповідності до сучасних потреб. 

Отже, важливою умовою зростання інвестиційних вкладень у розвиток транспортно-

логістичної системи України є створення сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату, 

стабілізація макроекономічних процесів та вирішення геополітичних проблем, зокрема 

припинення військових дій, що виступають суттєвим фактором ризику для іноземного 

інвестування та динамічного розвитку галузі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ 

 

У сучасних умовах стратегічним завданням є забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату регіону, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, 

ефективність залучення в міжнародний поділ праці, можливості модернізації регіональної 

економіки на інноваційній основі. 

Поняття «інвестиційний клімат» включає систему орієнтирів, у межах якої відбувається 

інвестиційний процес, і яка визначає напрями ефективного використання інвестицій. До 

основних орієнтирів належать: стан економіки країни, рівень стабільності законодавчої бази, 

рівень розвитку інвестиційної інфраструктури, валютна й фіскальна політика, стан 

фінансово-кредитної системи та інвестиційного ринку, рівень розвитку продуктивних сил, 

інвестиційна активність населення, статус іноземного інвестора та інші фактори. 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, 

економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що 

зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему 

(економіку країни, регіону, підприємства) [1, с. 367]. 

Під інвестиційним кліматом розуміють сукупність політичних, правових, економічних, 

соціальних умов, що забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних й 

іноземних інвесторів. 

Інвестиційний клімат є важливим фактором залучення прямих іноземних інвестицій в 

економіку регіону. До основних складових формування сприятливого інвестиційного клімату 

регіону належать: 

 розвиток прикордонної інфраструктури: кількість та оснащеність пунктів 

переходу через державний кордон, розвиненість транспортних мереж і телекомунікацій, 

якість доріг і доступність придорожнього сервісу, розгалуженість мережі залізничних колій і 

модернізованість рухомого складу залізниць, наявність авіаційного сполучення між 

основними центрами регіону тощо;  

 стан наявного природно-ресурсного потенціалу: можливості його ефективного 

використання в процесі реалізації регіональних інвестиційних проектів, сприяння органів 

місцевого самоврядування по обидва боки кордону щодо виділення земельних ділянок та 

інших природних ресурсів для здійснення інвестиційних проектів тощо; 
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 рівень інституційного забезпечення співробітництва суб’єктів господарювання: 

наявність і різноманітність підписаних міжрегіональних угод, використання можливостей 

програм транскордонної співпраці, успішність діяльності єврорегіонів, узгодженість 

стратегічних орієнтирів розвитку прикордонних територій по обидва боки кордону, 

наявність розроблених інвестиційних пропозицій для іноземних інвесторів тощо;  

 якість людського капіталу: вікова структура населення регіону, рівень та 

соціальні стандарти його життя, стан здоров’я, наявність професійних навичок, трудова 

дисципліна, ділова культура, вміння спілкуватися іноземними мовами, здатність працювати 

із сучасними технологіями, володіння правовими та управлінськими знаннями, бажання 

навчатися й розвиватися тощо;  

 розвиток транскордонного бізнесу, поширеність ділової ініціативи й 

підприємницької активності в регіоні, наявність середовища потенційних контрагентів, 

посередників і споживачів тощо;  

 розвиненість фінансово-банківської мережі та системи небанківських фінансово-

кредитних установ у регіоні, можливість проведення інвесторами швидких фінансових 

трансакцій, доступність кредитних ресурсів і страхових послуг тощо;  

 якість наявної науково-освітньої бази регіону, яка спроможна здійснювати 

підготовку висококваліфікованих кадрів, підвищення їх професійного рівня та 

перепідготовку фахівців, формувати регіональне інноваційне середовище тощо. 

Вищенаведені складові інвестиційного клімату регіону перебувають у тісному 

взаємозв’язку між собою, здійснюючи при цьому синергетичний вплив на поведінку 

іноземних інвесторів, і впливають на прийняття ними рішень щодо вибору пріоритетних 

напрямків реалізації інвестиційних проектів у регіоні, обсягів вкладання інвестиційних 

ресурсів, сфери їх застосування тощо. 

Слід зазначити, що ефективність регіональної інвестиційної політики залежить від 

стану інвестиційного клімату, що впливає на інтенсивність інвестиційного процесу та обсяги 

інвестицій і визначає інвестиційну привабливість регіону. 

При цьому основними проблемами формування сприятливого інвестиційного клімату 

Закарпаття є слабкий розвиток прикордонної інфраструктури, невідповідне інституційне 

забезпечення інвестиційної діяльності, низька якість людського капіталу, слабка науково-

освітня база та проблеми в розвитку підприємницького середовища прикордонного регіону.  

В умовах погіршення економічної ситуації в світі та зниження показників інвестиційної 

привабливості України за останні роки, провідні іноземні компанії виявляють зацікавленість 

до Закарпаття, насамперед, як транскордонного регіону. Саме тому необхідно створити 

умови для підвищення інвестиційної привабливості нашого регіону з метою залучення 
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іноземних інвестицій у майбутньому. Для цього діяльність місцевих органів влади та 

управління повинна бути спрямована на: 

 здійснення постійного моніторингу та аналізу інвестиційної діяльності в регіоні; 

 розширення поінформованості іноземних інвесторів щодо можливостей 

вкладення коштів у привабливі галузі економіки регіону (туризм, приладобудування, 

транспорт і транспортні мережі, логістика, мала гідроенергетика, аграрний та фінансовий 

сектори, харчова промисловість, будівництво, торговельні мережі); 

 підвищення обізнаності міжнародних ділових кіл про соціально-економічний 

потенціал та інвестиційні можливості підприємств регіону з визначенням пріоритетних 

заходів, спрямованих на досягнення цієї мети; 

 координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій області щодо підвищення рівня економічного розвитку і поширення 

інформації про інвестиційний імідж Закарпаття у світі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ УМОВ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ 

 

В умовах сучасної інтеграції, створення інвестиційного клімату є першочерговим 

завданням завдяки якому забезпечується всебічний розвиток як локальних територій  так і 

держави в цілому. 

Для створення або покращення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості 

необхідне посилення базових умов, які формуються за рахунок вкладання певних коштів. 

Протягом останніх років Україна проходить реформу децентралізації, яка передбачає 

передачу повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування, що 

призване забезпечити більш ефективну їх реалізацію. В результаті чого з’являється 

можливість ефективного управління ресурсами, що в свою чергу дає змогу забезпечити 

розвиток територій. 
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Впровадження швидкісного руху на території України є потужним важелем, що 

дозволяє  вирівняти базові умови для центра та периферії. Крім того сучасному веденню 

бізнесу притаманне поєднання декількох територій, що також більш ефективне при наявності 

швидкісного руху [1]. 

Транспортна інфраструктура, як фактор інвестиційної привабливості, що належить до 

першої групи традиційної класифікації та до групи жорстких факторів при сучасному 

рейтинговому оцінюванні привабливості регіону відіграє певну роль при майбутньому 

розвитку території, тому що забезпечує доступність до потенційних інвестиційних об’єктів 

[2]. 

У таблицях 1, 2 наведена динаміка видатків держбюджету та місцевих бюджетів на 

розвиток транспорту та транспортної інфраструктури [3]. 

Таблиця 1 

Динаміка видатків державного бюджету України у 2012-2018рр. млн грн 

напрям видатків 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн 

транспорт 12848 14203 14429 23104 15355 20575 32148 

 

В таблицях наочно спостерігається тенденція  видатків на транспортну складову за 

останні роки, як за рахунок державного регулювання так і за рахунок місцевого управління. 

Таблиця 2  

Динаміка видатків місцевих бюджетів України у 2012-2018рр. млн грн 

напрям 

видатків 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

транспорт 3853 3691 4348 8006 13927 28815 49357 

 

В частині забезпеченості та відповідності транспортної інфраструктури останній час 

були виконані дієві кроки. Прикладом є забезпечення дорожнім фондом, гарантованого, 

прогнозованого фінансування, визначеність чіткої відповідальності за утримання доріг і план 

їх будівництва на п’ятирічний період. Зони відповідальності у 2018 році були розподілені 

між обласними держадміністраціями; «Укравтодором» та органами місцевої влади. 

На перспективу в процесі виконання «Програми безпеки доріг» повинні забезпечитися 

всі вимоги до дорожнього руху та виконання системного будівництва безпечних переходів, 

острівців безпеки та розв’язок». В рамках програми втілюються: інженерні рішення, щодо 

організації пішохідних переходів, сповільнення руху на в’їздах у населені пункти; 

систематизація процесів виконання ремонтів доріг; збільшення обсягів ремонту: у 2014 році 

відремонтовано всього 120 км доріг,  2017-му – вже 2177 км. [4], [5]. 

Отже можна дослідити наявність певних елементів що створюють базові умови для 

перспективи розвитку регіонів та країни в цілому. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливою складовою державної політики є забезпечення економічного зростання 

країни як однієї з найважливіших характеристик її економічного розвитку. Економічне 

зростання спрямоване на якісні зміни як у сфері виробництва (ефективне виробництво, 

виготовлення конкурентоспроможної продукції з інноваційним наповненням, продукції 

вищих технологічних укладів і т.д.) так і у соціальній сфері (підвищення рівня добробуту та 

якості життя населення, зростання чисельності населення тощо). Оскільки під економічним 

зростання розуміють збільшення обсягів товарів і послуг, створених за певний проміжок 

часу або збільшення реального ВВП і НД, а це є можливе за рахунок ефективної діяльності 

кожного підприємства ( типу виробництва його можливостей ), то все більшої актуальності 

сьогодні набуває питання модернізації підприємства і необхідності залучення та 

використання додаткових інвестиційних ресурсів.  

В економічній науці існує велика кількість підходів до розуміння категорії 

«модернізація». Ми розглядаємо модернізацію як комплексний процес синхронних, якісних, 

інноваційних перетворень на всіх рівнях, за всіма напрямками, шляхом використання 
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ефективних інструментів управління, спрямований на забезпечення благополуччя всіх 

учасників суспільства та сталого розвитку [1, с. 73]. В даному конкретному випадку ми 

зупинимось на рівні підприємств, оскільки від ефективності їх діяльності залежить 

економічне зростання економіки. 

Модернізація більшості українських підприємств є нагальним і в той самий час 

проблемним питанням, оскільки їх діяльність спрямована  на виробництво продукції, яка є 

низько технологічною і відповідно не може конкурувати з іншими продуктами - аналогами, 

відповідно не дає можливості підприємству отримувати відповідні прибутки, що в кінцевому 

позначається на економічному зростанні і розвитку країни в цілому. Модернізація 

підприємства полягає в  системному перетворення його діяльності з метою підвищення його 

конкурентоспроможності. Це стосується не тільки оновлення обладнання, використання 

нових технологій, технологічних процесів, тобто перехід на більш вищий технологічний 

уклад але це і модернізація системи управління, нові підходи мотивації працівників, нові 

напрямки у маркетинговій та фінансовій політиці підприємства. Все це вимагає наявності 

значних додаткових ресурсів, зокрема інвестицій.  

Залучення інвесторів з їхніми ресурсами є також нелегким питанням, оскільки вони 

хочуть працювати в стабільному середовищі, де їм буде гарантовано належні умови. 

Сьогодні в Україні досить важко підтримувати інвестиційний клімат на належному рівні, 

оскільки ми знаходимось в стані війни, політичної розбалансованості і чергових виборів. 

Саме ці внутрішні чинники гальмують процес притоку капіталу, знижують інвестиційну 

активність  і відповідно уповільнюють процес модернізації підприємств. Саме тому сьогодні 

важливим напрямом державної політики має бути зниження ризиків для забезпечення 

інвестиційної активності в економіці країни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

 

Необхідність проведення глибоких структурних перетворень в умовах поглиблення 

інтеграційних та глобалізаційних процесів, зростання вагомості питання посилення 

конкурентоспроможності українських підприємств, обумовлюють необхідність відповідних 

змін і у діяльності суб’єктів господарювання країни.  

Протягом останніх років спостерігаються позитивні кількісні та якісні зміни у розвитку 

підприємницького сектору України. Сприйняття необхідності постійних технологічних та 

інноваційних змін, формування сучасних управлінських якісних характеристик 

менеджменту, чітке розуміння вагомості питання конкурентоспроможності – це основні 

ознаки розвитку суб’єктів господарювання в українській економіці. 

Натомість досвід розвинених країн засвідчує, що забезпечення стабільного та 

динамічного розвитку підприємницького сектору є можливим лише за умови формування 

ефективного механізму його фінансово-кредитної підтримки.  

За своїм економічним змістом поняття фінансово-кредитної підтримки пов’язано з 

формуванням економічних відносин двох типів: 

 відносини фінансової підтримки, які виникають між суб’єктами господарювання, 

з одного боку та державою або відповідними фінансовими інституціями – з іншого, з 

приводу застосування особливих системи умов формування та використання відповідних 

загальнодержавних, регіональних або цільових фондів; 

 відносини кредитної підтримки, які виникають між суб’єктами господарювання, з 

одного боку та державою, або відповідними фінансовими інституціями – з іншого, з приводу 

застосування особливих системи умов формування та використання кредитних ресурсів. 

Визначення специфіки економічних відносин дозволяє виокремити дві основні 

категорії суб’єктів, які забезпечують фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 

господарювання – це держава та відповідні фінансові інституції. 

Фінансова державна підтримка надається за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

Її основними видами є [1]: 

1) надання субсидій та грантів; 

2) надання дотацій; 
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3) надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи 

інших обов’язкових платежів; 

4) списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання 

штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання; 

5) надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за 

пільговими тарифами; 

6) зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

7) надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам господарювання товарів чи послуг за 

цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб’єктів господарювання за 

цінами, вище ринкових; 

8) продаж державного майна за цінами, нижче ринкових; 

9) збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або 

збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів. 

Сукупність недержавних фінансових інституцій, в залежності від типу економічних 

відносин, що формуються у процесі фінансово-кредитної підтримки, можна умовно поділити 

на кредитні (банки, кредитні спілки), і некредитні фінансові (лізингові, страхові, інвестиційні 

компанії, технопарки, інформаційно-консультативні установи, фонди підтримки 

підприємництва тощо).  

Протягом останніх років, в умовах постійного дефіциту державних фінансових ресурсів 

та відсутності активної державної політики розвитку підприємницького сектору, все 

більшого значення набуває діяльність недержавних фінансово-кредитних інституцій.  

Механізм фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання − це сукупність 

методів, інструментів і важелів впливу на формування й використання фінансових ресурсів 

суб’єктів господарювання з метою покращення результатів їх економічної діяльності або 

досягнення відповідного соціально-економічного ефекту (відповідно до затверджених 

програм соціально-економічного розвитку).  

З врахуванням змісту сформованих фінансово-кредитних відносин можна виділити 

наступні структурні елементи механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 

господарювання: 

 елементи фіскальної політки – пов’язані з застосуванням системи податкових 

заходів регулюючого та стимулюючого характеру;  

 елементи фінансової політики – пов’язані з використанням коштів бюджетних і 

позабюджетних фондів, фондів міжнародних організацій, недержавні пенсійні фонди з 

метою активізації інвестиційно-інноваційної та господарської діяльності; 
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 елементи кредитної політики – пов’язані з можливістю доповнення власних 

фінансових ресурсів кредитними ресурсами на умовах строковості, платності та 

обов’язковості повернення; 

 елементи інституціональної політики держави – пов’язані з формуванням нових 

або трансформацію існуючих інститутів власності, а також фінансових, соціальних, 

політичних правових та інших інститутів які впливають на розвиток суб’єктів 

господарювання; 

 елементи зовнішньоекономічної політики – пов’язані зі зростанням ролі 

міжнародних фінансових і кредитних інституцій та іноземного капіталу у розвитку суб’єктів 

господарювання України. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Фінанси суб’єктів малого бізнесу мають важливе значення для формування фінансів 

держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв’язки між макрорівнем та чисельними 

мікрорівнями фінансів господарських одиниць. Суб’єкти малого підприємництва сплачують 

державі та місцевим органам влади податки, у свою чергу, держава надає їм прямі та непрямі 

субсидії, здійснює непрямі заходи, що сприяють розвитку підприємництва. 
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В структурі фінансових взаємозв’язків ринкового господарства фінанси 

підприємницьких структур, зокрема малого підприємництва, відіграють важливу роль, тому 

що вони обслуговують головну ланку суспільного виробництва, де створюються матеріальні 

та нематеріальні блага і формується визначальна маса фінансових ресурсів країни. Їм 

властиві, з одного боку, риси, що характеризують економічну природу фінансів у цілому, а з 

іншого – особливості, які зумовлені функціонуванням фінансів у підприємницьких 

структурах. 

Фінансові ресурси суб’єктів малого бізнесу – це власний, позиковий і залучений 

грошовий капітал, що використовується суб’єктами малого бізнесу для формування своїх 

активів і здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою одержання відповідних 

доходів і прибутку [1]. 

Незважаючи на відмінності у видах діяльності, фінанси суб’єктів малого бізнесу мають 

однакові принципи організації, до яких відносяться: 

 жорстка централізація фінансових ресурсів, що забезпечує швидку маневреність 

ними, їх концентрацію на головних напрямах підприємницької діяльності; 

 фінансове планування, що визначає на перспективу всі надходження грошових 

коштів суб’єктів господарювання та основні напрями їх використання; 

 формування фінансових резервів, що забезпечують сталу (стійку) роботу в умовах 

можливих коливань ринкової кон’юнктури; 

 безумовне використання фінансових зобов’язань перед партнерами. 

Фінансові ресурси малих підприємств залежно від джерел формування найчастіше 

поділяють на власні, запозичені та залучені. Дещо розширену класифікацію пропонує 

Варналій З. С. [2], який також виділяє три групи: 

 доходи та надходження, які утворюються за рахунок власних та прирівняних 

коштів; 

 кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку; 

 надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу. 

Найбільш розповсюдженими джерелами формування фінансових ресурсів 

підприємства є: власний капітал підприємства; довгостроковий фінансовий кредит; 

короткостроковий фінансовий кредит; товарний (комерційний) кредит; кредиторська 

заборгованість підприємства та інші джерела фінансування. Як правило, поточні потреби 

підприємства покриваються в першу чергу власним капіталом, потім кредиторською 

заборгованістю та короткостроковим кредитом.  

Нині для малих підприємств України прибуток не є пріоритетним джерелом 

фінансування, оскільки значна їх кількість є збитковими. Собівартість більшості вітчизняних 
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виробництв є високою, що унеможливлює отримання прибутків. Офіційна статистика [3] 

свідчить, що за результатами 2017 року в Україні функціонувало 1789406 суб’єктів малого 

підприємництва, з яких 72,7% – отримали прибуток (фінансовий результат становив 

117446,5 млн грн. Інша частина малих підприємств виявились збитковими та їх збиток 

перевищив прибуток малого бізнесу і досяг 128171,3 млн грн. Отже, фінансовий результат 

(сальдо) малих підприємств склав збиток у розмірі 10724,8 млн грн., що засвідчує 

неспроможність малих підприємств перетворювати прибуток в додатковий капітал з метою 

фінансування своєї поточної діяльності.  

В структурі пасивів балансу малих підприємств у 2017 році власний капітал займав 

лише 10,2%, довгострокові зобов’язання та забезпечення займали 20,4%, поточні 

зобов’язання та забезпечення займали 69,3% [3]. Отже, важливе значення в сучасних умовах 

господарювання малих підприємств відіграють зовнішні джерела фінансування.  

Позикові фінансові ресурси формуються за участі комерційних банків, небанківських 

фінансових установ (страхові компанії, довірчі товариства, інвестиційні фонди, інвестиційні 

компанії, пенсійні фонди), приватних фірм, урядових і регіональних програми та ін.  

Такі інструменти як лізинг, факторинг, форфейтинг, поширені, як правило, у світовій 

практиці фінансування малого бізнесу, нашими підприємствами не використовуються або 

використовують обмежено. Держава на сьогодні хоч і приймає участь у підтримці розвитку 

малого підприємництва, але заходи поки не носять комплексного і системного характеру. 

Основою успішного функціонування малого підприємства є збалансованість його 

фінансових ресурсів, збільшення власного капіталу.  
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РОЗМІР РИНКУ ЯК ЧИННИК ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ  

ТА ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

 

Розмір ринку країни визнається вагомим чинником інвестиційного клімату. Він впливає 

на продуктивність виробництва, оскільки дозволяє національним компаніям скористатися 

ефектом масштабу у межах передусім внутрішнього ринку країни. В епоху глобалізації вихід 

на зовнішні ринки розширює збут продукції компаній-експортерів. Експорт відкриває 

додатковий попит на вироблену продукцію за кордонами країни, розсуває межі ринку, а 

імпорт – звужує, відтісняючи національних виробників. 

Великий внутрішній ринок країни дає переваги національним компаніям у досягненні 

ефекту масштабу. Країни з незначним внутрішнім ринком обмежені в можливостях 

розбудови великосерійного виробництва, а відповідно, більше потребують виходу на 

світовий ринок, щоб набути порівняних переваг у виробництві певного виду продукції. 

Участь у міжнародній торгівлі сприяє закріпленню порівняних переваг країни у виробництві 

продукції, посилює ефект масштабу та його технологічні, цінові і фінансові наслідки. 

Конкуренція на світових ринках визначає спеціалізацію країни у галузях з нижчими 

середніми витратами, вищою продуктивністю та економнішим витрачанням ресурсів.  

Здобуття ринкової переваги завдяки лідерству у технологічних інноваціях, що 

забезпечують появу якісно нової продукції, економію виробничих витрат і цінові  

преференції, дозволяє тіснити конкурентів та займати більшу частку ринку.  

Внутрішній ринок України, ємність якого визначається кількістю споживачів та їхньою 

купівельною спроможністю, характеризується як відкритий для імпорту і водночас 

монополізований по різних видах промислової продукції. На внутрішньому ринку  

реалізується менше 64% від сукупного обсягу виробленої продукції переробної 

промисловості (2018 р.), решта – експортується [1]. Орієнтація на зовнішні ринки властива 

передусім галузі машинобудування (експортується понад 59% автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів, 61% – машин і устаткування загального призначення, 44% – інших 

транспортних засобів), металургії (59% продукції), деревообробній (58% виробів з 

деревини). 

Відносні обсяги експорту товарів і послуг з України поступаються середнім 

показникам основних референтних груп. Так, обсяг українського експорту становив 48% 

ВВП у 2017 р., а середній у країнах ОЕСР – 60%, країнах рейтингу Global Manufacturing 
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Competitiveness Ranking (GMCR) [2] – 52%, БРІКС – 49%. Причини цього криються, між 

іншим, у стагнації енергоємної, низькотехнологічної структури економіки [3, c. 256]. До того 

ж структура українського експорту товарів є малоефективною внаслідок надмірної 

продуктової концентрації та мінерально-сировинної спрямованості. Зокрема, чверть 

експорту припадає на метали і металопродукцію, 21% – продукти рослинного походження, 

9% – олійно-жирову продукцію, 9% – мінеральні продукти. Сукупна частка продуктів 

низького ступеня перероблення перевищує 64% у структурі товарного експорту. Тож у 

глобальному поділі праці країна виконує роль постачальника середньо- і низько-

технологічної та мінерально-сировинної продукції на світові ринки. 

Продукція машинобудування займає менше 10% у структурі товарного експорту з 

України. Оскільки машинобудування зорієнтоване на зовнішні ринки, а його продукція  не 

відповідає структурі внутрішнього попиту та не забезпечує нагромадження основного 

капіталу, це спрямовує попит внутрішніх споживачів на імпорт. Імпорт домінує на ринку 

продукції машинобудування – його частка зросла до 63,8% упродовж останніх років [3, c. 

257]. Внаслідок експансії імпорту втрачається потенціал науково-технічного і виробничо-

технологічного розвитку та звужується ефект масштабу, що негативно позначається на 

довготривалій перспективі економічного розвитку.  

Рівень імпортозалежності української економіки (54% ВВП) зіставний з середніми 

показниками у своїй референтній групі та країн ОЕСР (55%), але суттєво вищий від країн 

БРІКС (48%) та країн рейтингу GMCR (48%). Імпорт задовольняє внутрішній попит 

передусім на високотехнологічну продукцію. Зокрема, у структурі імпорту домінують 

технологічно складні види продукції, що є більш конкурентоспроможними ніж 

низькотехнологічні товари українського експорту, а також енергоресурси. Частка машин та 

обладнання становить 21% товарного імпорту, хімічної продукції  – 12%, транспортних 

засобів – 8%, а енергоресурсів – 24% [4]. До того ж обсяги імпорту переважають експорт, а 

зумовлений цим тривалий дефіцит торговельного балансу є постійним чинником 

економічної нестабільності та втрати конкурентоспроможності. 

Перевірка гіпотези щодо існування впливу параметрів розміру ринку на динаміку 

виробництва переробної промисловості в Україні, проведена за допомогою економетричного 

моделювання, показала таке: упродовж 2000-2017 рр. темпи зміни доданої вартості 

переробної промисловості зростали в середньому на 2,0% у відповідь  на пришвидшення 

динаміки ВВП на 1% та знижувалися в середньому на 0,9% з нарощенням імпорту на 1%; 

упродовж 2003-2017 рр. реакцією на приріст експорту на 1% було збільшення темпів доданої 

вартості переробної промисловості в середньому на 0,8%. Зауважимо, що оцінки параметрів 
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економетричних моделей отримано  «за інших рівних умов», тобто без виділення впливу 

решти чинників (це припущення було враховано через включення константи). 

Модельні оцінки підтвердили існування негативних ефектів від експансії імпорту в 

українську економіку, що спричинюють гальмування розвитку промисловості. Відповідно, 

пропорції, у яких імпорт представлений на внутрішньому ринку, потребують регулювання. 

Інструментом такого регулювання може бути реалізація системних заходів з локалізації 

виробництва, що сприятимуть розвитку національної промисловості.  

Також у контексті посилення ринкового потенціалу промисловості слід проводити 

економічну політику з розширення внутрішнього попиту на продукцію вітчизняного 

виробництва (шляхом підвищення доходів і купівельної спроможності усіх споживачів) та 

сприяння експорту. Важливим аспектом експортної політики є диверсифікація географії 

експорту особливо стосовно продукції тих галузей, що дуже постраждали від закриття 

російського ринку (машинобудування, харчова промисловість тощо). Доцільно подбати і про 

реструктуризацію експортних поставок шляхом зменшення частки низько-технологічної 

сировинної продукції, ринки яких не є сталими ні за місткістю, ні за цінами, за рахунок 

сприяння розвитку в країні високотехнологічних промислових виробництв, бо  саме ці 

сегменти світового ринку є найбільш динамічними та  вагомими. «Рятівним колом» для 

експорту стає розширення географії режимів вільної торгівлі  з різними країнами. 
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