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УДК 681.3.07

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
М’ЯСОПЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ
Бондарчук К.І.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського торговельно-економічного університету
Мідляр А.К.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського торговельно-економічного університету
У статті розглянуто існуючі методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства та
проаналізовано їх з метою визначення можливості використання для підвищення конкурентоспроможності на ринку. Виокремлено маркетингові заходи для підвищення конкурентоспрожності на
ринку та визначено основні стадії розробки плану збуту підприємства. Адже в умовах ринкової економіки ведеться активна боротьба закожного споживача шляхом максимального задоволення потреб
споживачів у різноманітній продукції та послугах, що саме і свідчить про необхідність маркетингової
орієнтації.
Ключові слова: м’ясоперобна промиловість, м’ясопереробні підприємства, виробництво м’яса та
м’ясопродуктів, конкурентоспроможність, конкурентна боротьба, маркетинг, маркетингові заходи.

Постановка проблеми. Виробництво м’яса та
м’ясопродуктів у різних країнах світу завжди було і
залишається одним із пріоритетних напрямів забезпечення продовольчого ринку. Ситуація на ринку
м’ясопродуктів постійно відстежується й аналізується, оскільки завжди є актуальною. Ефективна
діяльність підприємств у сучасних умовах функціонування забезпечується безперервним процесом адаптації внутрішнього середовища до вимог і
потреб зовнішнього, цілісною орієнтацією на створення вищої цінності споживчої пропозиції та підтримку довготривалих взаємовигідних відносин з
усіма учасниками ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку маркетингового забезпечення
м’ясопереробної галузі та їх вирішенням займалися
А. Войчак, Л. Балабанова, С. Гаркавенко, В. Герасимчук, Є. Голубков, В. Кардаш, Н. Куденко та ін.,
які досліджують різні аспекти відродження та становлення цієї галузі але в методичному і практичному аспекті дана проблема залишається недостатньо вивченою.
Мета дослідження. Узагальнити існуючі методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності
підприємств та обґрунтувати комплексну систему
маркетингу на м’ясопереробних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність підприємства формується з набору різних показників під впливом великої кількості як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Зовнішні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства поділяють на чинники макросередовища та
мікросередовища. До макросередовища належать:
політико-правові, економічні, технологічні, демо-

графічні, природно-географічні та соціокультурні
чинники. У світовій практиці аналіз цих чинників
називається PEST-аналізом (від абревіатури назв
основних елементів цього середовища: – political and
legal environment (політико-правове середовище);
Е – economie environment (економічне середовище);
S – sociocultural environment (соціокультурне середовище); T – technological environment (технологічне
середовище). Мікросередовище представлене впливом таких чинників: конкурентне середовище (конкуренти, галузь, в якій діє підприємство); покупці
(споживачі, клієнти); маркетингові посередники;
постачальники: сировини, матеріалів, енергоносіїв, робочої сили, фінансових ресурсів, капіталу,
інформації тощо; профспілки, партії і громадські
організації, їх місцеві органи; місцеві органи влади
(держадміністрація, рада, податкова адміністрація,
казначейство, фінорган, санстанція, орган державної
статистики, пожежний нагляд, технагляд тощо). До
внутрішнього середовища підприємства, що формує
його конкурентоспроможність, належать: виробництво, фінанси, кадри та маркетинг.
Конкурентоспроможність продукції – це її здатність задовольняти краще, ніж конкуренти, потреби
споживачів, пропонуючи їм унікальні властивості
продукції, оптимальне співвідношення «цінаякість», комплексні рішення задоволення потреби, а
також відмінність в кращий бік її основних характеристик від аналогічних у конкурентів.
Для ринку продукції м’ясопереробної промисловості України характерним є високий рівень конкуренції. В 2015 році майже третину продукції було
вироблено на середніх і великих підприємствах з
добовими обсягами виробництва м’яса й м’ясної
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продукції в межах 10–50 тонн. Здебільшого, база, що
формує, такі підприємства, – виробнича спадщина
минулого, частково або повністю модернізована під
сучасні умови й вимоги ринку. Таких підприємств
в Україні налічується більше 50 одиниць. І, нарешті, великі підприємства з обсягами виробництва
понад 50 тонн на добу. Дані підприємства формують
майже половину всієї пропозиції на ринку м’яса та
м’ясопродуктів. З такимиобсягами виробництва в
Україні працює близько 20 підприємств [5, с. 44].
Більшість фахівців вважає, що простішим і наочнішим методом оцінки рівня конкурентоспроможності
підприємства є графічний метод, який передбачає
побудову багатокутника конкурентоспроможності,
за допомогою якого підприємства мають можливість
визначити конкурентні переваги (як власні, так і
конкурентів) на основі визначеного кола показників.
По кожній осі багатокутника відкладається значення
досліджуваних показників, виходячи з їх бальної
оцінки. Кількість показників, як і кількість підприємств, може значно розширюватися. До показників
вимірювання конкурентоспроможності підприємства відноситься: економічний потенціал і ефективність діяльності (активи, основний капітал, обсяг
продажу, частка ринку, прибуток); цінова політика;
фінансове становище (платоспроможність, кредитоспроможність і умови кредитування, структура капіталу тощо); рівень управління (форми організації й
досвід функціонування елементів господарського
механізму з позицій нововведень і відповідальності);
виробничий та збутовий потенціали, які вказують на
можливість підприємства проводити і реалізовувати
ту або іншу продукцію у необхідній кількості в певні
строки (наявність сировинної бази; виробничі і збутові потужності; обсяг і напрям капіталовкладень);
науково-дослідний потенціал (організація та напрям
наукових досліджень, щорічні витрати на науководослідні та дослідно-конструкторські роботи, кількість патентів на винаходи, оцінка можливості фірми
стати монополістом у будь-якій сфері тощо); репутація фірми, її ринкова стратегія, інноваційна діяльність; стан і кваліфікація трудових ресурсів [4, с. 25].
Важливим чинником конкурентної боротьби
наринку м’ясної продукції є переобладнання підприємств. Вижити можуть лише ті підприємства,
щовкладають значні кошти у розширення виробництва, удосконалення технології вирощування, переробки іреалізації продукції та запровадження стратегічногоуправління. На наш погляд середні та малі
м’ясопереробніпідприємств, які застосовують стратегічне управління можуть мати переваги перед великим
виробниками м’ясної продукції за рахунок гнучкості
своєїдіяльності, швидше реагуючи на потреби ринку,
змінюючи «неходовий» товар на нову продукцію.
Для оцінки конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств обрано методику рейтингової оцінки конкурентоспроможності, в яку внесено
наступні зміни: групування основних результативних показників за видами діяльності – управлінський (рентабельність власного капіталу за n років),
фінансово-економічний (коефіцієнт оборотності
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оборотних коштів; коефіцієнт критичної оцінки ліквідності), виробничий (продуктивність праці; фондовіддача; витрати на 1 грн виробленої продукції),
маркетинговий (рентабельність маркетингової діяльності); введення для визначення резерву підвищення
конкурентоспроможності організації підприємстваеталона, показники якого прирівнюються до найкращих показників оцінюваних підприємств. Вважаємо,
що ефективність управлінської діяльності організації характеризується тим, наскільки стабільно вона
функціонує і розвивається за будь-якого стану ринкової кон’юнктури; тому для її визначення обрано
один із основних показників рентабельності підприємства за тривалий період (рентабельність власного
капіталу). Відповідно до даної методики визначено
позиції великих і середніх підприємств з позитивними результатами діяльності (ТОВ «Агро-Дніпро»,
ПАТ «Кременчукм’ясо», Лубенський, Пирятинський, Полтавський та Глобинський м’ясокомбінати). Виробнича діяльність найкраще організована на Полтавському м’ясокомбінаті (0,96). Найвищі позиції за управлінською і фінансово-економічною діяльністю займає ПАТ «Кременчукм’ясо»
(відповідно 0,9 та 0,89), яке і посіло місце лідера із
показником конкурентоспроможності 0,6 та резервом її підвищення на 40%.
Маркетингова діяльність оцінювалась за повнотою використання маркетингових інструментів підприємствами ПАТ «Кременчукм’ясо», Лубенським,
Полтавським і Глобинським м’ясокомбінатами.
При розрахунку підсумкового показника враховано вагомість параметрів, визначену експертним
шляхом. На думку фахівців, жодне підприємство
не досягло інтегрованості всіх маркетингових заходів, переважно спостерігається хаотичне представлення інформації зовнішньому середовищу; її узгодженість в рекламних носіях спостерігається лише
на ПАТ «Кременчукм’ясо». Найкращі показники
підприємства демонструють по різноманітності
та оновленню асортименту; відмітним є експортування ковбасних виробів ПАТ «Кременчукм’ясо»
на ринки країн ЄС. Використання дисконтної політики, стимулювання збуту проведенням акцій,
конкурсів вважають ефективними лідери ринку
ПАТ «Кременчукм’ясо» і Полтавський м’ясокомбінат, якими також сформовано розгалуджену фірмову збутову мережу; але і вони не використовують
повною мірою можливості інтернету для взаємодії з
маркетинговими посередниками. За підсумковими
результатами оцінки маркетингової діяльності перше
місце займає ПАТ «Кременчукм’ясо» [1, с. 45].
Середні та невеликі агроформування, прагнуть
стабільності цінна ринку та просять не заважати
державі їм розвиватися. Вони неможуть планувати
нарощення поголів’я, вкладати великі кошти утехнології та утримання, коли невідомо, що буде завтра.
Систематизація поглядів вітчизняних і закордонних науковців щодо зв’язку між рівнем впровадження маркетингу в діяльність підприємства і
його конкурентоспроможністю дозволила зробити
наступне припущення: хоча між даними пара-
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метрами існує пряма залежність, низький рівень
впровадження маркетингу організаціями, які працюють в умовах нестабільної економіки, пояснюється неринковими бар’єрами входу та функціонування на ринку, через що господарюючі суб’єкти
не мають особливої потреби у розвинутій маркетинговій діяльності та зосереджуються переважно
на рекламуванні продукції. При зміні ситуації на
ринку, появі конкурентів з досвідом роботи в розвинених країнах позиції даних підприємств дестабілізуються. З огляду на сучасні тенденції виникає
потреба в розширенні традиційної вітчизняної маркетингової практики просування продукції охопленням конкурентоспроможності підприємства.
Узагальнення елементів методичного, організаційного та інформаційного інструментарію в
єдину систему адаптаційного маркетингового забезпечення конкурентоспроможності українських
м’ясопереробних підприємств сприяє визначенню
шляхів стабілізації та посилення їх конкурентних
позицій в сучасних умовах господарювання [2, с. 86].
Специфіка діяльності м’ясопереробних підприємств полягає у тому, що сировина для
виробництва(м’ясо) і продукти її переробки (субпродукти 1-ї категорії, напівфабрикати, ковбасні вироби,
копченості, таін.) мають великі обсяги і схильні
до швидкої втрати якості. Це вимагає просторих
складських приміщень,відповідного обладнання,
налагодженої системи виробництва для мінімізації
простоїв і залежуваннясировини, швидкого навантаження, охолодження, доставки і реалізації. Завданнями відділів маркетингу тазбуту м’ясокомбінатів
є детальний аналіз ринку і на основі нього – вибір
асортименту продукції, визначенняїї споживчих
властивостей, встановлення якісних параметрів
виробництва, контроль за дотриманням діючихсанітарних та екологічних норм, відповідність транспортної служби необхідним нормам, обґрунтуваннястроків і обсягів виробництва продукції, вимоги

до упакування продукції, розробка бізнес-плану,
умовздійснення комерційних операцій тощо. Всі ці
завдання відображаються в плані збуту підприємства.
У процесі планування, ідеї, які закладені в концепції маркетингу, знаходять своє практичневідображення. Основні стадії розробки плану збуту
підприємства, орієнтованого на маркетинг, можна
представити так:
1. Підготовка прогнозів загальногосподарської і
ринкової кон’юнктури.
2. Складання планів збуту.
3. Вибір каналів розподілу.
4. Розробка фінансового кошторису.
5. Статистичний аналіз ходу продажу.
Процес планування починається з підготовки
прогнозів ринкової кон’юнктури та діяльностіпідприємства. Прогнози бувають короткотермінові
(3–12 місяців), середньострокові (1–5 років) тадовгострокові (5–10 років). Орієнтація на тривалий
період не вступає у протиріччя з одним із принципівмаркетингової концепції – гнучким реагуванням
на зміну вимог ринку, а тісно пов’язана з ним і виступає його логічним продовженням та і доповненням.
На м’ясопереробних підприємствах Вінницької
області в основному складаються короткострокові
прогнози терміном на 1 рік з розбиванням на квартали. Це пояснюється мінливістю та неможливістю
передбачити заздалегідь ситуацію, яка може скластися на ринку м’яса та м’ясопродукції.
Посилення на державному рівні контролю за
дотриманням стандартів та умов виробництва,
зобов’язання вказувати кількісний вміст ковбасних
виробів на етикетці є одним із заходів підвищення
обізнаності споживачів і зниження значущості цінового критерія при оцінюванні якості. Для підприємств даний ефект дозволить визначати перспективи
нового товару за допомогою адаптованої методики
оцінки інтегрального показника конкурентоспроможності продукції.

Класифікація маркетингових заходів з підвищення
конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств
Основні функції
Перелік заходів
адаптаційного
на рівні підприємства
на державному рівні
маркетингу
Позиціонування продукту як корисного,
споживачів про корисність
Емоційновиготовленого із високоякісної сировини за Інформування
вітчизняної
продукції
за підтримки націопсихологічна
традиційними технологіями (національний нального стандарту «українська
якість».
стандарт «українська якість».)
Національна оцінка рейтингу контурентоНейронна мережа прогнозування попиту на спроможності м’ясопереробних підприємств
Інформаційна
асортиментні групи продукції.
або АВС-аналіз галузі.
та аналітична
Модель прогнозування рейтингу контурен- База даних сільськогосподарських дорадчих
тоспроможності підприємств.
служб (СДС) по тваринницьким підприємствам.
якості продукції, виготовленої за
Вертикальна інтеграція з постачальниками Контроль
стандартом
«українська якість».
Організаційна
сировини (тваринницькими підприємПрограми
стимулювання
розвитку тваринствами).
ництва.
Фінансова підтримка зовнішньоекономічної
Стимулююча
–
маркетингової діяльності підприємств-переможців національного рейтингування.
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Державний контроль за реалізацією антимонопольно-конкурентної політики – це такий
напрям діяльності спеціально уповноважених
органів, який пов’язується із перевіркою, обліком
і наглядом за діяльністю всіх учасників антимонопольно-конкурентних відносин щодо дотримання
положень програм, передбачених у нормативноправових актах, сприяння та вдосконалення на
практиці програм і антимонопольно-конкурентного законодавства з метою розвитку конкурентоспроможного середовища, реалізації основних
завдань внутрішньої та зовнішньої політики.
Такий контроль – це реальна можливість держави
підтримувати на належному рівні процес реалізації антимонопольно-конкурентної політики, втілення її у життя та забезпечення дотримання норм
чинного законодавства [3, с. 58].
Серед виявлених проблем сьогодення, які стримують розвиток м’ясопереробної галузі є: відсутність системної, комплексної програми державної
підтримки товаровиробників; недостатність матеріально-технічних ресурсів; слабка дієвість заходів щодо захистувнутрішнього ринку від експансії імпортних продуктів тваринногопоходження.
Вітчизняний ринок м’ясної сировини нестабільний.
Основними його тенденціями є скорочення обсягів
виробництва основних видів та зміна структури на
користь дешевших видів м’яса(птиці); часта зміна
цінових тенденцій.
Література:

Досвід країн із розвиненою м’ясопереробною
галуззю показує,що найкращих результатів можна
досягти при замкненому цикліутримання та відгодівлі тварин і з власним виробництвом кормів.
У цьому випадку всі економічні переваги – як короткострокові, такі стратегічні – залишаються у сільськогосподарського підприємствата працюють на
збільшення прибутку м’ясопереробного комплексу.
Висновки. Таким чином, питання ефективного
забезпечення маркетингом конкурентоспроможності
м’ясопереробних підприємств, особливостей організації їх ринкової діяльності, практичного застосування збалансованого маркетингового інструментарію із врахуванням специфіки галузі, потребують
адаптації до сучасного етапу розвитку економіки та
подальшого наукового обгрунтування. Це пояснюється тим, що підвищення рівня складності ринку в
цілому і поведінки кожного суб’єкта зокрема, зумовлює необхідність перегляду дієвості існуючих і розробки нових, більш ефективних в умовах динамічного середовища маркетингових заходів і програм
в межах маркетингової концепції організації. Перспективою подальших досліджень є розроблення
підходів та методів до оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства на конкретному ринку або його сегменті, товарної марки,
продукції, що ґрунтуватимуться на аналізі технологічних, виробничих, фінансових і маркетингових
можливостей фірми.
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АПК// Мясной бізнес. –2015. –№ 2 – С. 86-89.
3. Мідляр А.К. Правові основи реалізації конкурентної політики держави// Ефективна економіка. – 2014 –№14. – С. 58–61.
4. Орлов П.А. Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції //Маркетинг. – 2015 – № 2. – С. 25–31.
5. Шовкова І.В. Основні напрями розвитку м’ясопродуктового підкомплексу // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 44–47.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ
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Киевского торгово-экономического университета
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Киевского торгово-экономического университета
В статье рассмотрены существующие методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия и
проанализированы с целью определения возможности использования для повышения конкурентоспособности
на рынке. Выделены маркетинговые мероприятия для повышения конкурентоспособности на рынке и определены основные стадии разработки плана сбыта предприятия. Ведь в условиях рыночной экономики ведется
активная борьба за каждого потребителя путем максимального удовлетворения потребностей потребителей
в разнообразной продукции и услугах, которые как раз и свидетельствуют о необходимости маркетинговой
ориентации.
Ключевые слова: мясоперерабатывающая промышленность, мясоперерабатывающие предприятия, производство мяса и мясопродуктов, конкурентоспособность, конкурентная борьба, маркетинг, маркетинговые
мероприятия.
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In the article the existing methodological approaches to the assessment of the competitiveness of enterprises and
analyzed to determine their possible use to improve competitiveness in the market. Determined marketing efforts
to increase competitiveness in the market and the main development stage enterprise marketing plan. After all, in a
market economy is actively fighting for each customer by maximizing customer satisfaction in a variety of products
and services, and that it demonstrates the need for a marketing orientation.
Keywords: processing industry, meat processing companies, meat and meat products, competitiveness, competition,
marketing, marketing activities
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
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Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Запорізького національного університету
Проаналізовано кредитну діяльність вітчизняних банків України та її вплив на реальний сектор економіки. Розглянуто політику Національного банку України щодо рефінансування комерційних банків та проаналізовані наслідки, які були спричинені зміною облікової ставки. Досліджено тенденції
показників кредитної діяльності українських банків, посилення їх негативного впливу на процеси
економічного розвитку, підвищення недовіри до банківської системи. Також взято до уваги значимість міжбанківського кредиту, його роль у перерозподілі ліквідності фінансової системи. Проаналізована ситуація, що спричинена коливаннями на валютному ринку, яка неабияк вплинула на ризикованість операцій на міжбанківському ринку. Розглянуто заходи щодо покращення розвитку кредитної
банківської діяльності в Україні.
Ключові слова: банківська система, кредитування, міжбанківський кредит, відтік депозитів.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день
питання щодо кредитної діяльності банків у забезпеченні сталого розвитку економіки країни в цілому,
є досить актуальним. Банківські кредити сприяють
появі нових підприємств, збільшенню кількості
робочих місць, будівництву об’єктів соціального та
культурного призначення, а також забезпечують економічну стабільність.
На жаль, сучасний стан банківської діяльності у
кредитування бажає кращого. Через низьку платоспроможність населення, закредитованість корпорацій та усе ще жорсткі умови кредитування, банківське кредитування є стриманим. Банки переважно
спрямовують надлишкові ресурси у державні цінні
папери. А приплив до банків коштів населення та
бізнесу, так і залишається основним фактором, який
забезпечує високу ліквідність банківської системи у
2016 році. Значно зменшилися вкладення банків у
депозитні сертифікати Національного банку України (–56 млрд. грн. з початку року). Сукупна частка
вкладень в ОВДП та депозитні сертифікати, міжбанківських кредитів та коррахунків в НБУ на початок
вересня перевищила 25% активів банків.
Заявлена банками частка проблемних кредитів протягом періоду зросла та становила 30.6% на
01.09.16. Зберігається значний розрив у визнаних
проблемними кредитах між банками I та ІІ груп
(близько 13% портфеля) та банками з іноземним
капіталом (38% портфеля). Це свідчить, що частина
банків з українським капіталом зволікає з визнанням
кредитів проблемними та відповідним формуванням
резервів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми забезпечення ефективної кредитної діяльності банків приділяють велику увагу як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Праці вчених, що були
присвячені проблемам ефективної діяльності банків
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у кредитуванні, слід відзначити таких економістів
як: М. Звєряков, М. Пуховкіна, І. Лютий, Б. Луців,
С. Кабушкін, А. Камінский, В. Прядко та інших.
Формулювання цілей статті. Аналіз сучасного
стану банківського кредитування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Поняття кредитної діяльності банків визначається як проведення
дій, що пов’язані із наданням та погашенням банківських позичок. Кредитна діяльність має відповідати
певним вимогам і умовам, здійснюється відповідно
до принципів строковості, цільового характеру,
забезпеченості та платності кредиту [1].
Кредитне забезпечення банківською системою
України підприємств малого та середнього бізнесу,
яке в свою чергу впливає на розвиток економічного
сектору, на сьогодні невідривно пов’язане із економічної ситуацією, що склалася в країні.
Однією з головних проблем, що пов’язана із взаємодією банківської системи України з реальним
сектором економіки, є зростання загального обсягу
простроченої заборгованості за кредитами банків,
багатьом із яких це загрожуватиме різким погіршенням фінансового стану, неплатоспроможністю і
навіть банкрутством. Відповідно до цієї проблеми
від комерційних банків вимагатимуть підвищення
оцінки рівня ризиків, вимог до позичальників, встановлення вищих процентних ставок за кредитами і
тому подібне. Наслідком цього послугує те, що банки
будуть змушені більшу частку своїх активів розміщувати и в найменш ризиковані вкладення, а тому скорочувати власний кредитний портфель. На практиці це
ще більше погіршить можливості подолання виробничого спаду і виходу реального сектору з кризи.
Протягом 2010–2014 років закріпилися тенденції
незмінності основних показників кредитної діяльності українських банків, посилення їх негативного
впливу на процеси економічного розвитку, підви-
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щення недовіри до банківської системи. Питома вага
банківських кредитів у ВВП станом на 1.01.2015 року
у порівнянні з попереднім збільшилася на 2,03%, що
є непрямою ознакою активізації кредитних вкладень
комерційних банків у напрямку кредитного забезпечення підприємницької діяльності (табл. 1).
У діяльності комерційних банків України спостерігаються не значні зрушення щодо кредитування
суб’єктів господарської діяльності. Таким чином,
протягом 2010–2014 років питома вага кредитних
вкладень зростала, а станом на 1.01.2015 року у
порівнянні з аналогічним показником минулого року
зросла 3,54% ВВП. Наслідком цього збільшення слугує орієнтація кредитної політики вітчизняних банків
на стимулювання внутрішнього попиту на ринку. [2]
Основними проблемами у розвитку кредитної
діяльності банків є дефіцит кредитних ресурсів, підвищення кредитних ризиків та недовіра контрагентів.
Невід’ємною частиною, що має неабиякий вплив
на стан кредитної діяльності банків, є грошовокредитний ринок. Впродовж 2014 р. обсяг портфеля коштів клієнтів збільшився на 9,07 млрд. грн.
та станом на 01.01.2015 складав 677,74 млрд. грн.,
що зумовлено значною девальвацією національної
валюти. За строковим характером переважали короткострокові депозити строком до одного року. Середні
відсоткові ставки за депозитами в національній та
іноземній валюті станом на 01.01.2015 склали 12,8%
та 8,6% відповідно [3]. Незважаючи на це, відсоткові
ставки за вкладами банків, що мають дефіцит ліквідності та обмежений доступ до кредитів рефінансування з боку НБУ, значно підвищували відсоткові
ставки, що негативно вплинуло на загальну ефективність їх діяльності.
Позитивною стороною для українських банків має стати набуття ознаки соціальної орієнтації,
тобто зростання довіри населення до банківської
системи. Але, станом на 01.07.2015 спостерігається
зменшення залишків на рахунках фізичних осіб з
початку року на 10,7% – до 175,1 млрд. грн. Проте
обсяг депозитів юридичних осіб у національній

валюті з початку року збільшився на 6,1% – до
180,2 млрд. грн. [3]
Важливе місце в розвитку кредитної банківської
діяльності займає система рефінансування Національним банком України вітчизняних банків.
Рефінансування є одним з основних інструментів
грошово– кредитної політики Національного банку
України. Під рефінансуванням, в широкому значенні
цього поняття, розуміється надання банкам тимчасових запозичень в тих випадках, коли вони гостро
потребують додаткових ресурсів.
Відповідно до ст.ст. 7, 25 Закону України «Про
Національний банк України», виступаючи у ролі
кредитора останньої інстанції, НБУ організовує систему рефінансування (кредитування) банків, встановлює порядок і умови рефінансування, здійснює
операції рефінансування, забезпечуючи тим самим
регулювання ліквідності банківської системи. Окрім
цього забезпечує передбачене ст. 49 Закону України
«Про банки і банківську діяльність» право банків
при нестачі коштів для здійснення кредитування
клієнтів і виконання, прийнятих на себе зобов’язань
звертатися за отриманням кредитів до НБУ на визначених ним умовах.
Станом на 01.08.2015 р. продовжував спостерігатись профіцит ліквідності в банківській системі.
Чинниками, що вплинули на збільшення ліквідності
банківської системи, були: виплати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів уповноваженим
банкам – 4,5 млрд. грн., додатні сальдо операцій
Національного банку України на відкритому ринку
на загальну суму 4,8 млрд. грн. та валютних інтервенцій (1,8 млрд. грн. у еквіваленті) [4].
Для купівлі депозитних сертифікатів НБУ, банки
продовжують використовувати тимчасово вільні
кошти. У результаті залишок коштів за мобілізаційними операціями продовжував збільшуватися – на
1,1 млрд. грн. за місяць – до 40,3 млрд. грн. Попит на
готівкові кошти залишався низьким унаслідок слабкої економічної активності та високої альтернативної
вартості їх утримання – зниження готівки в річному
Таблиця 1

Частка банківських кредитів у ВВП України, млн. грн.
(розроблено автором на основі [2;3])

Показники
Обсяг ВВП
Кредити, надані банками в
економіку України, усього
Кредити, надані нефінансовому сектору економіки
Кредити, надані домашнім
господарствам
Питома вага банківських кредитних вкладень у ВВП,%
Питома вага кредитів нефінансовому сектору у ВВП,%
Питома вага кредитів домашнім господарствам у ВВП,%

01.01.2011
1079346

01.01.2012
1299991

Станом на:
01.01.2013
1404669

01.01.2014
1465198

01.01.2015
1566728

755030

825320

815327

911402

1006358

508288

580907

609202

698777

802582

186540

174650

161775

167773

179040

69,95

63,47

58,04

62,20

64,23

47,09

44,69

43,37

47,69

51,23

17,28

13,43

11,52

11,45

11,43
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вимірі становило 2,6% Це було основним фактором
зниження монетарної бази. Водночас, незважаючи
на незначні коливання середньоденних обсягів коррахунків банків, станом на кінець місяця залишки
на коррахунках банків збільшилися на 5,4 млрд. грн.
внаслідок чого падіння монетарної бази уповільнилося до 4,7% у річному вимірі [4].
Зниження інфляційних і девальваційних очікувань, стабілізація валютного ринку і, як наслідок,
формування стійкого тренду на сповільнення інфляції забезпечили підґрунтя для пом’якшення грошовокредитної політики. Для суб’єктів грошово-кредитного ринку НБУ встановлює облікову ставку, яка є
орієнтиром щодо вартості залучених та розміщених
грошових коштів на відповідний період.
З 28 серпня 2015 року облікову ставку знижено
з 30% до 27%. Протягом 2016 року облікова ставка
НБУ коливалася в розмірі 22%–15%. Станом на
16.09.2016р. облікова ставка складає 15%.
Склад та структуру операцій рефінансування
НБУ банків представлено у таблиці 2.
Слід звернути увагу на те, що облікова ставка
застосовуються в більшості банківських систем
світу. Проте їх значення набагато нижче, ніж в Україні (наприклад, ЄЦБ встановлює значення цього
показника менше 1%).
В перспективі на майбутнє, для активізації кредитної діяльності банків необхідна подальша лібералізація політики рефінансування. Тобто поступове,
виважене зниження облікової ставки, тимчасове введення довгострокового цільового рефінансування
життєздатних, платоспроможних банків з метою від-

новлення іпотечного кредитування, розвитку малого
і середнього бізнесу, реалізації загальнодержавних
інфраструктурних проектів, що означає появу нових
робочих місць і збільшення кількості кредитоспроможного населення. [7]
Неабияку роль у перерозподілі ліквідності фінансової системи відіграє міжбанківський кредит.
Оскільки на міжбанківському ринку кредити є незабезпеченими, вони також збільшують рівень ризику
кредиторів. Тому важливим є своєчасний моніторинг
ситуації та поведінки відповідних суб’єктів даного
сегмента фінансового ринку.
У таблиці 3 представлено обсяги міжбанківського кредитування, надані найбільшими банками
України станом на 01.08.2015 р. Як видно з представлених даних, при граничному значенні коефіцієнту надання міжбанківських кредитів на рівні до
200%, можна зробити висновок, що обсяги міжбанківського кредитування найбільшими банками знаходяться в межах норми.
Найбільшими кредиторами серед аналізованої
вибірки виявилися ПАТ «Сбербанк Росії» (135,51%);
ПАТ «Альфа-Банк» (122,10%); ПАТ «ПУМБ»
(74,67%); ПАТ «ОТП Банк» (52,27%). [5]
Таким чином, діючі в Україні кредитні відносини
між Національним банком України і комерційними
банками мали не ринковий, а адміністративний характер. При цьому емісійні кредити надавалися за пільговими процентними ставками, які були значно нижчими, ніж темпи інфляції, що призвело до значного
зростання інфляції. У зв’язку з цим Національний
банк України розширив інструменти рефінансування.

Таблиця 2
Динаміка структури операцій рефінансування НБУ банків у 2012–2015 рр,% (розраховано автором
на основі[4])
Види операцій рефінансування
Період
Операції
Кредити
Позички, які надані Стабілізаційний
Інші
РЕПО
овернайт
на тендері
кредит
механізми
01.01.2012
20,3
27,5
51,5
– 1,1
01.01.2013
31,3
25,6
40,0
3,1
01.01.2014
21,2
27,2
47,2
4,5
01.01.2015
0,3
54,2
35,4
– 10,1
Таблиця 3
Частка міжбанківських кредитів, наданих найбільшими банками України за станом на 01.09.2015
(розраховано за даними [5])
Балансовий капітал, млн грн. Міжбанківські кредити, млн грн.
Банки
Коефіцієнт надання міжбанківських позик,%
ПАТ КБ «Приватбанк»
25285,60
2881,94
11,40
АТ «Ощадбанк»
18672,58
663,98
3,56
ПАТ «Сбербанк Росії»
2126,76
2881,94
135,51
ПАТ «Промінвестбанк»
6156,11
663,98
10,79
ПАТ «Альфа-Банк»
2360,33
2881,94
122,10
ПАТ «Райффайзен банк Аваль»
3901,51
663,98
17,02
ПАТ «ПУМБ»
3859,54
2881,94
74,67
ПАТ «Фінанси та кредит»
3174,94
663,98
20,91
ПАТ «Укрсоцбанк»
8362,84
2881,94
34,46
ПАТ «ОТП Банк»
1270,40
663,98
52,27
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Отже, основні тенденції, що спостерігалися на
міжбанківському ринку протягом останніх років,
виникли в результаті нестабільної еконономіки країни. Як бачимо, відсоткові ставки за міжбанківськими
кредитами протягом останніх місяців залишаються
на досить високому рівні, але при цьому на кореспондентських рахунках були розміщені великі обсяги
грошових коштів. Така ситуація спричинена коливаннями на валютному ринку, які ще більше підвищують
ризикованість операцій на міжбанківському ринку. [6]
Важливим завданням для регулятора є підвищення прозорості діяльності міжбанківського ринку,
що зміцнить довіру населення до вітчизняної банківської системи. Як один із таких заходів, починаючи
з 15 серпня 2014 р., НБУ запровадив щоденну публікацію інформації стосовно поточних курсів та обсягів операцій на міжбанківському ринку. Безперечно,
таке рішення певною мірою сприяло підвищенню
транспарентності функціонування міжбанківського
ринку, а також розумінню процесу формування
середньозваженого курсу.
Висновки. Діяльність українських банків потребує ефективних змін у кредитуванні. Головними
проблемами, що сприяють занепаду кредитної

діяльності банків є дефіцит кредитних ресурсів, підвищення кредитних ризиків та недовіра резидентів.
Хоч і ситуація у 2016 р. покращилась, порівняно із
2014 р., проте бажає кращого.
Необхідно змінювати жорстку та непослідовну
політику НБУ, яка не дозволяє вітчизняним банкам
розвиватися у потрібному напрямку. За допомогою
зниження інфляційних і девальваційних очікувань,
стабілізація валютного ринку і, як наслідок, формування стійкого тренду на сповільнення інфляції,
можливе пом’якшення грошово-кредитної політики,
яка має значний вплив у кредитній діяльності.
В результаті кредитних відносин між Національним банком України і комерційними банками, набирає неабияких обертів інфляція. В свою чергу НБУ
розширив інструменти рефінансування щодо комерційних банків.
Таким чином, ми спостерігаємо зміни в кредитній діяльності банків, які змінюються відповідно до
дій НБУ. Необхідно стабілізувати валютний ринок,
поступово знижувати облікову ставку та підвищувати прозорість діяльності банків, що зміцнить
довіру у населення і призведе до покращення ситуації у кредитуванні в Україні.
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Проанализировано кредитную деятельность отечественных банков Украины и ее влияние на реальный сектор экономики. Рассмотрено политику Национального банка Украины по рефинансированию коммерческих
банков и проанализированы последствия, которые были вызваны изменением учетной ставки. Исследовано
тенденции показателей кредитной деятельности украинских банков, усиление их негативного влияния на процессы экономического развития, повышения недоверия к банковской системе. Также принято во внимание
значимость межбанковского кредита, его роль в перераспределении ликвидности финансовой системы. Проанализировано ситуация, вызванная колебаниями на валютном рынке, которая изрядно повлияла на рискованность операций на межбанковском рынке. Рассмотрено мероприятия по улучшению развития кредитной
банковской деятельности в Украине.
Ключевые слова: банковская система, кредитование, межбанковский кредит, отток депозитов.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
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У роботі розкрито сутність розрахунків підприємств, платіжних систем та електронних платіжних
систем; досліджено правові засади грошових розрахунків підприємств з допомогою електронних
платіжних систем в Україні: вивчено основні законодавчі акти, які регламентують діяльність у даній
сфері; визначено проблемні аспекти та перепони до здійснення грошових розрахунків з допомогою
електронних систем на сьогоднішньому етапі розвитку підприємств; показано багатогранність досліджуваного об’єкту, що є причиною складності у регулюванні. Запропоновано, які нормативні документи треба впровадити та на які міжнародні правові документи потрібно орієнтуватися для усунення недоліків та розв’язання спірних питань.
Ключові слова: грошові розрахунки, платіжна система, електронна платіжна система, розрахункові
операції, законодавчий акт.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства та економіки поряд із традиційними
формами бізнесу активно впроваджується Інтернетбізнес. Відповідно, виникла потреба впровадження
електронних платіжних систем, що надають змогу
відповідати сучасним потребам фінансового ринку,
підприємствам та споживачам зокрема. Для ефективної діяльності таких платіжних систем необхідно мати
узгоджене та систематизоване законодавче підґрунтя.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню функціонування електронних систем присвятили свої праці такі вітчизняні науковці:
Ю.В. Машика, Т.С. Доля, Г. Давидовська, Є.О. Самарченко, О.С. Петров, Л.О. Ющишина, С.М. Сало,
В. Кравець та інші.
Мета – дослідити правові засади грошових розрахунків підприємств з допомогою електронних платіжних систем в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Розрахунки – система взаємовідносин між суб’єктами господарювання з приводу організації та реалізації договірних
відносин, що виникають в момент виникнення будьяких зобов’язань за об’єктом договору до моменту
повного погашення заборгованості в будь-якій формі
(включаючи негрошову), та включає в себе організацію, проведення та регулювання сукупності платежів.
Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин,
що виникають між ними при проведенні переказу
коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою
функцією платіжної системи [12].
В Україні діють такі платіжні системи:
1. Платіжні системи, створені банками (платіжними організаціями):
– «Банк «Фінанси та Кредит» – міжнародна платіжна система переказу коштів АВЕРС ВАТ «Банк
«Фінанси та Кредит»;
– КБ «Хрещатик» – внутрішньобанківська система переказу коштів «Гринвіч»;
– «БРОКБІЗНЕСБАНК» – внутрішньобанківська
система переказу коштів «ШВИДКІ ГРОШІ»;
– АКБ «Укрсоцбанк» – внутрішньодержавна система переказу коштів «СОФТ», та інші.
2. Платіжні системи, які створені небанківськими
установами (платіжними організаціями):
– ТОВ «Українська платіжна система» – внутрішньодержавна система переказу коштів «Фінансовий
світ»;
– УДППЗ «Укрпошта» – внутрішньодержавна
система переказу коштів «Поштовий переказ», та
інші [5].
Законодавство України передбачає діяльність в
Україні внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація
є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах
України. Міжнародна платіжна система – платіжна
система, в якій платіжна організація може бути як
резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою
діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.
Переказ коштів в Україні здійснюється з використанням платіжних інструментів. До платіжних
інструментів відносяться документи на переказ (розрахункові документи, документи на переказ готівки,
міжбанківські розрахункові документи, клірингові
вимоги та інші) та електронні платіжні засоби (платіжні картки, мобільні платіжні інструменти тощо) [3].
Діяльність платіжної системи має відповідати
вимогам законодавства України. Основи функціонування платіжних систем в Україні базуються на
таких законодавчих актах: Закон України (далі – ЗУ)
«Про банки і банківську діяльність» [7], ЗУ «Про
Національний банк України» [10], ЗУ «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» [12], ЗУ «Про
поштовий зв’язок» [13] та інші нормативно-правові
документи.

Розвиток Інтернет-технологій на сьогоднішній
день надає безліч можливостей, у тому числі, і можливість функціонування платіжних систем у всесвітній мережі Інтернет. Так еволюціонують електронні
платіжні системи.
Електронна платіжна система (платіжна система
Інтернет) – інформаційна система розрахунків між
учасниками платіжної системи у мережі Інтернет.
Сучасні електронні платіжні системи: WebMoney,
E-Gold, PayPal, Яндекс.Деньги, Інтернет.Гроші,
RUpay, PayCash [1].
Електронні платіжні системи на території України вже активно впроваджуються, проте окремим
законодавчим актом, на даний момент, не регулюються. Сьогодні вони регламентуються законами,
що зазначені вище, а також законами, що регулюють
інформатизацію в Україні: ЗУ «Про Національну
програму інформатизації» [11], ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» [9],
ЗУ «Про електронний цифровий підпис» [8].
Відповідно, Національний банк України є платіжною організацією та розрахунковим банком для
двох створених ним платіжних систем – Системи
електронних платежів (СЕП) та Український платіжний ПРОСТІР. Ці системи є державними платіжними системами. Національний банк України визначає порядок функціонування цих платіжних систем,
прийняття і виключення з них учасників, проведення
переказу за їх допомогою та інші питання, пов’язані
з їх діяльністю [3].
Згідно зі статтею 7 ЗУ «Про національний банк
України» [10] регулювання платіжних систем та
систем розрахунків в Україні, визначення порядку і
форм платежів, у тому числі між банками, здійснюється Національним банком України. Окрім цього,
він:
– визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує
безперервне, надійне та ефективне функціонування,
розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів,
систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
– видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають намір стати учасниками платіжних
систем, на переказ коштів без відкриття рахунків та
відкликає їх відповідно до законодавства;
– веде реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
– здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем
та систем розрахунків.
Національний банк України для визначення
основних засад політики здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем схвалив Концепцію запровадження нагляду (оверсайту) за платіжними системами в Україні [2].
Відповідальність об’єктів нагляду (оверсайту) за
порушення законодавства України у сфері платіжних
систем встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 16620) [6].

17

# 5 (13) 2016
ЗУ «Про банки та банківську діяльність» [7] містить інформацію про те, що банківські розрахунки
проводяться у готівковій та безготівковій формах
згідно із правилами, встановленими нормативноправовими актами Національного банку України.
Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента,
платіжну систему, в якій вони використовуються,
правові підстави здійснення розрахункової
операції і, як правило, держателя платіжного
інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для
здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або
іншого передбаченого законодавством ініціатора
розрахункової операції.
При виконанні розрахункової операції банк
зобов’язаний перевірити достовірність та формальну
відповідність документа.
У ЗУ «Про поштовий зв’язок» обумовлюється
діяльність внутрішньодержавної системи переказу
коштів поштою. Наприклад, система «Поштовий
переказ» Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта».
Закони, що стосуються інформатизації (8; 9; 11)
законодавчо обґрунтовують формування, виконання
та коригування Національної програми інформатизації, основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних
документів, правовий статус електронного цифрового підпису та регулюють відносини, що виникають
при використанні електронного цифрового підпису.
Важливим є той факт, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про електронну
комерцію». Цей Закон має становити засади використання новітніх технологій у різних галузях суспільного життя України, а також її участі у міжнародному інформаційному просторі. В першу чергу,
Закон стосується фінансових та юридичних взаємовідносин юридичних та фізичних осіб з банківськими установами та технологій електронної торгівлі товарами та послугами [4].
Висновки. У даній роботі досліджено правові
засади грошових розрахунків підприємств з допомогою електронних платіжних систем в Україні. Виявлено, що чинні законодавчі документи регулюють
електронні платіжні системи загалом, дотично. Це
призводить до порушення прав споживачів, до незаконності операцій, збільшення ризиків для підприємств та інших негативних проявів.
Тим не менш, з часом, все більш домінуючими
стають інформаційні технології. Це зумовлює перехід від традиційних платіжних систем до електронних платіжних систем, що мають ряд очевидних
переваг. З часом, підприємства зможуть користуватися ними. Ряд суттєвих переваг роблять малозначимим те, що для здійснення грошових розрахунків
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з допомогою електронних платіжних систем перед
підприємствами постає вимога до кардинальної
перебудови системи грошових розрахунків, в т.ч.
забезпечення необхідними ресурсами, зміни у бухгалтерських рахунках, перепідготовка кадрів. Проте,
наголосимо на тому, що на сьогоднішній день підприємствам використовувати електронні платіжні
системи для здійснення грошових розрахунків вкрай
ризиково та фінансово небезпечно без належного
законодавчого підґрунтя.
Електронні платіжні системи є безперечно
зручним і, при цьому, досить складним фінансовим інструментом, тому потребує відмінно продуманої нормативно правової бази з метою усунення
недоліків і непорозумінь. До останніх відносяться:
шахрайство, сумнівність щодо безпечності використання даних, недостатня захищеність «гаманців»,
відсутність гарантій використання коштів, неурегульованість відносин між учасниками.
Впровадження новітніх форм платіжних систем
покладається на органи Національного банку України, адже в законодавстві зазначено: до повноважень
Ради Національно банку відносять удосконалення
платіжної системи, щодо функціонування платіжних
систем та організацій розрахунків приймає рішення
Правління Національно банку.
Таким чином, потрібно звернути особливу увагу
на те, що нормативно-правова база для функціонування електронних платіжних систем є недосконалою – відсутні законодавчі акти, що стосується конкретно даного питання.
Доречним буде впровадження Закону «Про
електронну комерцію», що відіб’є правові засади
функціонування електронних платіжних систем,
пом’якшуватиме недоліки та розв’язуватиме спірні
питання. Доцільно прописати порядок усунення
непорозумінь, захисту прав суб’єктів, порядок покарання усіх сторін взаємовідносин у разі порушень,
порядок надання особистої інформації, її анонімність та захист і т.д.
Орієнтуватися варто на міжнародні правові документи: Типовий закон «Про електронну торгівлю»,
проект міжнародної Конвенції «Про електронні
угоди», директиви «Про деякі аспекти електронної
торгівлі на внутрішньому ринку», «Про захист споживачів у випадку укладення контрактів на відстані».
Також необхідно переймати зарубіжний досвід, при
цьому, адаптуючи його до наших особливостей.
Спроститься функціонування електронних платіжних систем в Україні у разі затвердження Закону,
що регулюватиме діяльність у мережі Інтернет.
Робота масштабна, тому потребує багато ресурсів
для її реалізації. Через глобальність створювати його
однією країною буде нераціонально та неефективно,
тому дані справа має бути покладена на міжнародні
організації, що спроможні спрямувати різні держави
на досягнення спільних міжнародних цілей.
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В работе раскрыта сущность расчетов предприятий, платежных систем и электронных платежных систем;
исследованы правовые основы денежных расчетов предприятий с помощью электронных платежных систем в
Украине: изучены основные законодательные акты, регламентирующие деятельность в данной сфере; определены проблемные аспекты и преграды к осуществлению денежных расчетов с помощью электронных систем
на сегодняшнем этапе развития предприятий; показано многогранность исследуемого объекта, что является
причиной сложности в регулировании. Предложено, нормативные документы, которые нужно внедрить и на
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У статті викладено проблеми та перспективи залучення інвесторів з інших країн в аграрний сектор
економіки. Проаналізовано динаміку інвестицій в аграрну галузь України та в основний капітал. Проведено порівняльний аналіз показників загального розвитку і тенденцій аграрного сектора України та
країн з вже сформованою ринковою економікою. Досліджено іноземний досвід залучення інвестицій.
Розкриті взаємозв’язки між державним регулюванням та об’ємами залучених інвестицій. Також розглянуто переваги та недоліки залучення іноземного інвестування в України. На підставі проведеного аналізу, виділено основні фактори, які перешкоджають залученню іноземних інвестицій та запропоновано
ряд перспективних заходів, направлених покращення управління інвестиційною діяльністю в країні.
Ключові слова: іноземні інвестиції, аграрний сектор економіки, політичний конфлікт, зайнятість,
ВВП, фінансування.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день
більшість сільськогосподарських підприємств є
низькорентабельними та збитковими, отримують
невідповідний до планового рівень прибутку. Звісно,
така ситуація не влаштовує вітчизняних інвесторів,
адже мало хто захоче вкладати власні кошти у збиткове або нестабільне виробництво, адже будь-які

20

інвестиції пов’язані з ризиками, що не приваблює
іноземних інвесторів, які хочуть бачити прозорість
та перспективу майбутніх вкладень.
Аграрний сектор України вимагає негайних змін,
які в першу чергу, полягають в його модернізації. Але
провести її завдяки власним та державним коштам
практично неможливо. Тому саме інвестування, в
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тому числі і залучення іноземних інвесторів, відіграє
важливу роль для майбутнього сільського господарства України.
Експерти у цій галузі вважають, що шанси підприємств щодо залучення іноземних інвестицій є у
невеликої частини аграрного сектора, а саме в тих
підприємств, які стабільно отримують прибуток, є
рентабельними, використовують новітні технології
та інновації, пройшли певну модернізацію.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблеми залучення іноземного капіталу в українську економіку було розглянуто у багатьох наукових
працях. Вплив іноземних інвестицій на загальну економіку країни досліджувався у працях І. Бондара,
П. Борщевського, Є. Величко, Б. Губського, Л. Дейнеко, Б. Дмитрука, С. Захаріна, М. Кісіля, А. Пересади, В. Трегобчука, В. Федоренка, Л. Чернишова та
ін. У зв’язку з нестабільністю економічної ситуації та
політичними конфліктами, які мають місце в останні
декілька років, питання інвестування в аграрний
сектор держави та подальший розвиток у сучасних
умовах потребує подальших детальних досліджень.
Формування цілей статті. Дослідити динаміку
інвестиції у сільське господарство та визначити
основні країни-інвестори. Порівняти українські
агропідприємства з іноземними за основними показниками. Визначити, які аспекти найбільше приваблюють іноземних інвесторів в Україні, та з якими
проблемами вони стикаються.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній
день Україна переживає не найкращі часи. Збройний конфлікт на Сході держави, анексія АР Крим,
постійні політичні конфлікти влади, неспроможність
досягти єдиного рішення, недосконале законодавство – це все суттєво впливає на економіку держави.
Збільшується рівень безробіття, зростає інфляція,
знецінюється національна валюта, масово закриваються банки, відсутня стабільність, немає впевненості у завтрашньому дні. Саме зараз, як ніколи,
країна потребує кардинальних реформ, в тому числі
вирішення питання залучення інвестицій у народне
господарство.
Україна, в силу свого географічного розташування, має третину світових запасів чорнозему,
75% розорених земель, тому займає першу позицію
в світі за останнім показником.

На нашу думку, саме сільське господарство сьогодні вимагає найбільшого вливання інвестицій.
Люди масово мігрують з сіл, особливо молодь, відмовляються повертатися в село після навчання, оскільки
вважають це безперспективним. Та у молоді є всі
підстави так вважати, оскільки знайти гідну високооплачувану роботу в селі майже неможливо, умови
проживання незадовільні: розбиті дороги, проблеми
з водо- та газопостачанням. Села масово «вимирають». Саме ці нагальні проблеми необхідно вирішувати. Гостро стоїть і питання про земельну реформу,
яке потребує невідкладного опрацювання. Одним з
перших питань постає налагодження інвестиційного
клімату для залучення нових інвесторів в цю галузь
господарства та створення сприятливих умов для
роботи фермерів та інших суб’єктів господарювання.
Згідно статистичних даних, станом на
01.01.2016 р. населення України, що проживає
в селах, складало 13,2 млн. осіб, що становить
31,1% всього населення держави [1].
Аграрний сектор України забезпечує приблизно
третину ВВП держави, зайнятими у цій сфері офіційно вважається третя частина всього населення
країни. Головна проблема, що не дозволяє розвиватися сільському господарству – це недостатність або
відсутність грошових коштів, а також давно застаріла технічна база. На нашу думку, ефективність
фінансування може бути досягнута шляхом залучення інвестицій, в тому числі і зовнішніх. Україна – держава, яка відома на весь світ своїми чорноземами, високим вмістом гумусу в землі, має вигідне
географічне розташування та природно-кліматичні
умови, відмічається досить дешева робоча сила та
значний виробничий потенціал, але, незважаючи на
всі вищеперераховані фактори, залучити іноземних
інвесторів досить складно.
Аналіз динаміки залучення інвестицій показує,
що протягом 1996–2008 рр. в Україні відбувалося
стабільне зростання об’ємів інвестування. За цей час
обсяги інвестицій в основний капітал значно зросли.
Та криза 2008–2009 рр. досить негативно відобразилася на інвестиційній активності, тому в 2009 р. спостерігалося зниження обсягу інвестування.
Протягом 2010–2012 рр. спостерігалося зростання обсягів інвестування, та вже у 2013 році
почався зворотній процес, який триває і до цього часу.

Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій у сільське господарство України за 2010–2015 роки, [1]
Абс. зміни
Темп приросту
показників
показників
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015 р.
2015 р.
порівняно
порівняно
з 2014 р, +/–
з 2014 р ,%
Показник,
680,4
730,7
736,3
728,8
776,9
617,0
–159,9
–20,6
млн. доларів США
ВВП України,
848,0
914,7 1120,6 1349,2 1459,1 1297,1
–162
–11,1
млрд. грн.
Інвестиції
в основний капітал
5013
2977
4138
5710
6467
5909
–558
–8,7
на 1 особу, грн.
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Порівнюючи 2015 рік з 2014, спостерігаємо негативну динаміку. Так, показник загального інвестування зменшився на 159,9 млн. дол. США, тобто
20,6%, показник ВВП скоротився на 162 млрд. грн.,
тобто 11,1%, а інвестиції в основний капітал на одну
особу знизилися на 558 грн., що відповідно становить –8,7%.
На сьогодні в нашій державі чимало перешкод
щодо залучення іноземних інвестицій, адже є певний дисбаланс між потенціалом залучення іноземних інвесторів та існуючими реальними умовами.
Україна належить до списку найризикованіших
країн для інвесторів. Головної причиною цього виділяють нестабільність правового поля. Саме тому
інвестиційний ринок України програє в порівнянні з
інвестиційними ринками інших держав.
Вважаємо, для України саме інвестування у агарний сектор має допомогти вирішити низку головних
завдань, що постали перед економікою держави, до
яких належать:
– зменшення рівня безробіття, підвищення доходів та покращення фінансового стану населення;

– стимулювання економічного зростання;
– збільшення екологічної безпеки, зменшення
забруднення навколишнього середовища.
Для вирішення цих завдань, насамперед, необхідно залучити інвестиції в дрібні та середні виробництва, аніж продовжувати фінансування великих
державних підприємств, що являються монополіями.
З метою аналізу проблеми залучення іноземного
капіталу в аграрний сектор економіки, пропонуємо
порівняти загальний розвиток і тенденції аграрного
сектора України та країн із вже сформованою ринковою економікою.
Україна залишається привабливою для іноземних
інвестицій, проте є недостатньо інтегрованою у світове
господарство. Тому порушення стабільності на зовнішніх ринках позначається на внутрішніх процесах.
До основних чинників, що гальмують надходження іноземних інвестицій до нашої держави,
належать наступні:
– неефективне законодавство що захисту прав
іноземних інвесторів;
Таблиця 2

Динаміка інвестицій в основний капітал, [1]
Рік
№ Країни-інвестори
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кіпр
Австрія
Франція
Німеччина
Нідерланди
Велика Британія
Швейцарія
США
Італія
Російська Федерація
Польща
Віргінські о-ви
Угорщина
Інші країни

175,50
27,5
15,30
57,70
24,40
134,50
2,60
44,60
3,40
17,40
29,50
12,20
2,80
121,80

237,80
14,20
21,90
58,60
33,30
126,80
16,80
24,10
3,80
8,80
29,10
12,00
3,10
129,20

343,80
7,70
22,10
62,50
18,80
42,20
1,30
22,90
3,70
6,30
33,10
15,00
3,80
142,10

2014
312,70
11,00
22,40
63,40
21,40
37,60
1,30
25,90
3,40
10,10
32,80
27,30
3,80
144,70

Абс. зміна
Темп приросту
показників
показників
2015 2015р. порівняно 2015р. порівняно
з 2014 р, +/–
з 2014 р., %
361,50
+ 48,8
+15,6
14,40
+3,4
+30,9
23,10
+0,7
+3,1
64,90
+1,5
+0,9
17,00
–4,4
–20,6
35,40
–2,2
–5,9
0,70
–0,6
–46,1
22,10
–3,8
–14,7
3,50
+0,1
+2,9
11,00
+0,9
+8,9
32,10
–0,7
+17,6
31,70
+4,4
+16,1
3,90
+0,1
+2,6
155,60
+10,9
+7,5

Таблиця 3
Порівняння українських агропідприємств з іноземними за основними показниками, [1]
Показник
Українські агропідприємства
Розвинені аграрні компанії світу
Сімейні
з мінімальною
Корпорації, великі підприємства, котрі кількістюгосподарства
Лідери
працівників
та регіональним
працюють у масштабі цілої країни
ринком збуту.
Географічна концентрація
Спеціалізація
Фінансові масштаби
Залучення інвестицій
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Відсутність
Диверсифікація – одне підприємство
може бути одночасно виробником яєць,
цукрових буряків тощо.
Відразу великі фінансові масштаби –
компанія планує вже через рік бути
лідером на ринку.
Зовнішні інвестиції – вкладають кошти
підприємці з інших галузей

Наявність
Спеціалізація – зазвичай фермер
концентрується на виробництві однієї
продукції.

Поступове зростання прибутків і поступовий вихід на нові ринки збуту.
Внутрішні інвестиції – головними
інвесторами є аграрії, спадковість
бізнесу.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

– недосконалість податкової політики та часта її
зміна;
– закритість інформації щодо фінансової діяльності підприємств;
– корумпованість.
На сьогоднішній день економіку України часто
порівнюють з економікою інших держав, намагаючись перейняти певний досвід, який можна було б
застосувати до нашої держави. Пропонуємо порівняльну таблицю, де відображаються напрями розвитку інвестиційного середовища країн світу, який
можна застосувати в Україні.
В рамках інтеграційних процесів та реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна–2020»,
схваленої Указом Президента України від 12 січня
2015 року № 5/2015, урядом країни передбачається
ряд заходів щодо залучення іноземних інвестицій.
Зокрема здійснення:
– гармонізації національного законодавства із
європейським та світовим законодавством;

– подальшого реформування податкової системи
для спрощення окремих процедур сплати податків та
запровадження пільгового оподаткування при здійсненні інвестиційної діяльності;
– усунення проявів бюрократизму та корупції в
інвестиційній сфері;
– укладання міждержавних угод про заохочення
та захист інвестицій з метою уникнення подвійного
оподаткування;
– поліпшення інвестиційного клімату в країні;
– стимулювання іноземних інвестицій у наукову,
науково технічну та інноваційну діяльність [2].
Враховуючи факт, що сільське господарство є
основою продовольчої безпеки країни, вважаємо, що
необхідно реалізувати відповідні заходи на кожному
рівні управління інвестиційною діяльністю, а саме:
1) на державному рівні необхідно:
• вдосконалити законодавчо-нормативну базу
інвестиційної діяльності;
• впровадити ряд новацій, спрямованих на під-

Залучення іноземного капіталу в аграрний сектор

Жорстка експлуатація вітчизняних
сировинних ресурсів

Трансферт частини прибутків
закордон

Використання внутрішніх ресурсів
для своїх потреб;

Збільшення залежності країни від
іноземного капіталу

Недоліки

Стимулювання розвитку
експертного потенціалу.

Підвищення рівня зайнятості та
кваліфікації робочої сили;

Впровадження сучасних
технологій

Створення стратегічних альянсів
між українськими й зарубіжними
підприємствами

Переваги

Рис. 1. Переваги та недоліки залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України
Таблиця 4
Зарубіжний досвід залучення інвестицій
Напрям розвитку
Країна
інвестиційного середовища
Польща
Туреччина
Чехія
Канада

Характеристика напряму

Комплексний підхід до поліпшення інвестиційного середовища;
міжнародна співпраця; використання міжнародних джерел фінансування; розвинена інституційна мережа залучення інвестицій;
використання широкого спектра інструментів
Диверсифікований підхід
Розвинена система стимулювання капіталовкладень; викорисдо використання стимулів
тання диференційованого підходу до розвитку територій; велика
у різних регіонах
увага інноваційному розвитку
Діяльність агентства із залучення інвестицій; використання кластерного підходу; співпраця бізнесу та наукових установ; повна
Розвиток кластерів
інформаційна підтримка інвесторів; формування заходів стимулювання інвестицій; підтримка наявних інвесторів
Комплексна підтримка завдяки Системний підхід до залучення інвестицій; розвинений інстиспівпраці бізнесу та органів
туційний сектор підтримки; різноманіття програм залучення
влади
інвестицій
Фінансова та інституційна
підтримка
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тримку підприємств, які самофінансують інвестиційні процеси;
• розробити та впровадити дієві заходи з метою
зниження ризиків, які характерні для інвестиційної
діяльності України.
2) на регіональному рівні потрібно:
• покращити інфраструктуру сільських територій;
• удосконалити інструменти координації сільськогосподарських підприємств з потенційними
інвесторами;
• створити умови для формування сприятливого
інвестиційного клімату;
• здійснити заходи щодо усунення чинників на
регіональному рівні, що знижують інвестиційну
активність;
• створити регіональний центр консультування
інвесторів, зацікавлених осіб в інвестиційному процесі;
• сприяти співпраці бізнесу з науковими установами.
Втілення вище перелічених заходів у життя допоможе залучити інвесторів, в тому числі і іноземних,
на довготривалий термін.
Висновки. Дослідження показує, що аграрний
сектор економіки України потребує інвестицій. Слід
зазначити, що на сьогоднішній день політична ситу-

ація в країні є несприятливою, що спричиняє певний ризик для інвесторів під час вкладання коштів у
цю сферу. Тому тенденція до скорочення іноземних
інвестицій в аграрний сектор є небезпідставною, про
це свідчить аналіз динаміки показників загального
інвестування у сферу сільського господарства, який
показує, що темп приросту за останні 3 роки помітно
знизився.
Та положення України у світовому господарстві
не є безнадійним. Країна залишається привабливим
стратегічним партнером і продовжує викликати зацікавленість з боку іноземних інвесторів. У свою чергу,
урядом держави з метою сприяння розвитку аграрного сектору, та залучення іноземних інвесторів,
була розроблена Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», спрямована на зміцнення позиції України в світовому господарстві та створення умов для
формування сприятливого інвестиційного клімату.
На нашу думку, саме уряд держави має заохочувати іноземних інвесторів за допомогою певних
податкових пільг, захисту їх прав власності, подолання корупції. А підприємства, у свою чергу, мають
надавати точну і відкриту інформацію для інвесторів, адже тільки тоді, коли буде надійність та захищеність з боку держави, відбудеться, збільшення іноземних інвестицій в Україну.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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В статье изложены проблемы и перспективы привлечения инвесторов из других стран в аграрный сектор
экономики. Проанализирована динамика инвестиций в аграрную отрасль Украины и в основной капитал. Проведен сравнительный анализ показателей общего развития и тенденций аграрного сектора Украины и стран с
уже сложившейся рыночной экономикой. Исследован иностранный опыт привлечения инвестиций. Раскрыты
взаимосвязи между государственным регулированием и объемами привлеченных инвестиций. Также рассмотрены преимущества и недостатки привлечения иностранного инвестирования в Украину. На основании проведенного анализа, выделены основные факторы, которые препятствуют привлечению иностранных инвестиций и предложен ряд перспективных мероприятий, направленных на улучшение управления инвестиционной
деятельностью в стране.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, аграрный сектор экономики, политический конфликт, занятость,
ВВП, финансирование.
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У статті проаналізовано сучасний стан функціонування ринку державних облігацій в Україні, визначено сутність ринку державних цінних паперів, особливості функціонування внутрішнього ринку
державних облігацій та перспективи подальшого розвитку. Встановлено позитивну динаміку випуску
облігацій внутрішньої державної позики та їх середньозваженої дохідності за аналізований період.
Проаналізовано обсяг фінансових ресурсів, залучених до державного бюджету. Виявлено проблеми
функціонування ринку державних облігацій в сучасних умовах та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: державні цінні папери, державні облігації, облігації внутрішніх державних позик,
ринок державних цінних паперів, ринок державних облігацій, первинний ринок, вторинний ринок.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
ринок державних цінних паперів відіграє важливу
роль у формуванні бюджетної політики держави,
проведенні грошово-кредитної політики центральними банками з метою регулювання грошової маси
та підтримки ліквідності банківської системи.
Державні цінні папери виступають основним
інструментом державних запозичень, які дають
можливість залучати значні фінансові ресурси. За
ринкової системи господарювання державні цінні
папери можуть стати дієвим інструментом, що здатний позитивно впливати на інвестиційні процеси в

країні. Тому існує необхідність у детальному дослідженні економічної природи та призначення державних цінних паперів, зокрема державних облігацій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питаннями розвитку ринку державних цінних паперів присвячено праці таких вчених-економістів, як
І. Браткова [3], Ж. Гарбар [4], В. Запоточний [5],
О. Лондар [6], О. Петренко [7], О. Рибак [8] та багатьох інших. Незважаючи на досягнення вітчизняних
вчених, особливості функціонування внутрішнього
ринку державних цінних паперів в сучасних умовах
потребують подальшого вивчення.
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Мета дослідження. Метою статті є визначення
сутності та особливостей функціонування ринку
державних цінних паперів, аналіз сучасного стану
та динаміки ринку державних облігацій, виявлення
проблем функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів та можливих перспектив розвитку ринку державних цінних паперів в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Ринок цінних паперів є багатофункціональною системою, яка сприяє акумуляції капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній
перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, покращенню добробуту
громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами.
Ринок державних цінних паперів – особлива
форма торгівлі фінансовими ресурсами, яка опосередковується випуском та обігом державних цінних
паперів.
Ринок державних цінних паперів – це особлива
сфера ринкових відносин, де завдяки продажу державних цінних паперів здійснюється мобілізація
фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних
потреб інвесторів.
Однією з основних причин випуску державних
цінних паперів в Україні є необхідність фінансування поточного дефіциту державного бюджету.
Окрім цього, до причин випуску державних цінних
паперів відносять наступні:
– регулювання грошової маси в обігу – випуск державних цінних паперів є інструментом для зменшення
маси грошей в обігу, викуп державою своїх боргових зобов’язань означає збільшення грошової маси;
– переоформлення раніше випущених цінних
паперів – можлива ситуація, коли держава бажає
відкласти платежі по своїх цінних паперах, строк
викупу яких уже настав; тоді вона обмінює ці папери
на нові чи випускає інші цінні папери, кошти від
реалізації яких спрямовуються на погашення раніше
випущених;
– касове виконання державного бюджету – передбачає використання короткострокових цінних паперів для того, щоб в межах одного бюджетного року
ліквідувати короткостроковий розрив між доходами
та видатками;
– згладжування нерівномірного надходження
податкових платежів – у деяких випадках розрив між
доходами та видатками бюджету зумовлений незбалансованістю надходжень податкових платежів;
випуск державних цінних паперів може усунути цю
причину;
– забезпечення комерційних банків ліквідними
активами – розміщуючи свої активи у державних
цінних паперах, комерційні банки отримують не
лише високоліквідний, а й безризиковий товар [7,17].
Державні цінні папери можуть випускатися для
фінансування програм, здійснюваних органами
влади на місцях, а також для залучення коштів у
позабюджетні фонди. Держава має право випускати
не тільки свої власні цінні папери, а й давати гарантії за зобов’язаннями, що емітуються державними
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підприємствами, діяльність яких потребує урядової
підтримки. Такі непрямі зобов’язання набувають
статусу державних цінних паперів.
Фінансування державного боргу за допомогою
випуску державних цінних паперів пов’язане з меншими витратами, ніж залучення коштів за допомогою банківських кредитів. Тому державні цінні
папери у країнах з ринковою економікою, як правило, є одним з основних джерел фінансування внутрішнього боргу.
Ринки цінних паперів підрозділяються на первинний і вторинний, біржовий і позабіржовий.
Первинний ринок цінних паперів – це ринок,
який обслуговує випуск (емісію) та первинне розміщення цінних паперів. Вторинний ринок є ринком,
де проводиться купівля-продаж раніше випущених
цінних паперів, характеризується операціями перепродажу цінних паперів.
З організаційних форм розрізняють біржовий
ринок (фондова або валютна біржа) і позабіржового
ринок. Позабіржовий ринок – сфера обігу цінних
паперів, не допущених до котируванні на фондових біржах. На позабіржовому ринку розміщуються
також нові випуски цінних паперів. Позабіржовий
ринок організується дилерами, які можуть бути або
не бути членами фондової біржі [4,138].
Найпоширенішим видом державних цінних паперів є облігації державних позик. В Україні існують
такі види державних цінних паперів:
– облігації внутрішніх державних позик України
(ОВДП);
– облігації зовнішніх державних позик України
(ОЗДП);
– цільові облігації внутрішніх державних позик
України;
– казначейські зобов’язання України.
Державні облігації України можуть бути:
1) довгострокові терміном понад п’ять років;
2) середньострокові – від одного до п’яти років;
3) короткострокові – до одного року [5, 200].
Цільові облігації внутрішніх державних позик
та казначейські зобов’язання в Україні не набули
широкого розповсюдження та займають незначну
частку у структурі державних цінних паперів, а обіг
облігацій зовнішніх державних позик України, як
правило, здійснюється за межами країни, при цьому
найпоширенішим видом державних цінних паперів
є облігації внутрішніх державних позик, що в основному мають на меті покриття касових розривів та
фінансування дефіциту державного бюджету.
Облігації внутрішніх державних позик України –
державні цінні папери, що розміщуються виключно
на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування
пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості
з виплатою доходу відповідно до умов розміщення
облігацій.
Емісія державних облігацій України є частиною
бюджетного процесу і не підлягає регулюванню
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емісія державних облігацій Укра-
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їни регулюється законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього
та внутрішнього боргу.
Згідно Бюджетного кодексу України, право на
здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених законом
про Державний бюджет України, належить державі
в особі Міністра фінансів України за дорученням
Кабінету Міністрів України [1].
Міністерство фінансів України за дорученням
Кабінету Міністрів України та з погодженням з Національним банком України визначає обсяги емісії, а
також визначає цінові умови придбання державних
боргових зобов’язань. Порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням цих облігацій, встановлюється Національним банком України, але за
погодженням з Міністерством фінансів України.
Національний банк України на ринку державних
цінних паперів виконує функції агента Міністерства
фінансів України з обслуговування випуску облігацій на первинному ринку, депозитарію державних
облігацій, контролюючого органу та дилера на вторинному ринку.
Державна казначейська служба України виконує
технічні функції, пов’язані із обліком коштів, що
надходять від первинного розміщення державних
цінних паперів та списанням коштів на виконання
зобов’язань перед інвесторами.
Комерційні банки на ринку державних облігацій
виступають як первинні дилери, виконують функції

агентів НБУ з розміщення та обслуговування обігу
облігацій.
Організаційним центром вторинного ринку
виступають організатори торгівлі фондової біржі.
Біржова торгівля державними облігаціями здійснюється на фондовій біржі «ПФТС», фондовій біржі
«Перспектива» та на Українській фондовій біржі.
Зупинимося детальніше на аналізі ринку облігацій внутрішніх державних позик. Динаміка розміщення ОВДП на первинному ринку в Україні за
період 2011 – 2015 роки представлена в табл. 1.
За даними табл. 1 можна сказати, що протягом
2011– 2015 років спостерігалася зростаюча динаміка
розміщення ОВДП на первинному ринку державних
цінних паперів в Україні. Тільки у 2012 році обсяг
розміщення ОВДП зменшився до 43 млрд. грн., тобто
на 7,31 млрд. грн. менше, ніж у 2011 році. У 2013 році
було розміщено ОВДП на суму 65,22 млрд. грн., а у
2014 році даний показник сягнув 218,05 млрд. грн.,
що пов’язано із збільшенням випуску ОВДП для формування статутного капіталу банків (16,6 млрд. грн.),
а також для переоформлення заборгованості КМУ
перед НБУ щодо здійснення платежів із погашення
траншу уряду (20,72 млрд. грн.) та випуском ОВДП,
випущені для відшкодування сум податку на додану
вартість (6,88 млрд. грн.).
Що ж до напрямків використання коштів від розміщення ОВДП на первинному ринку очевидно, що
найбільшу питому вагу займають кошти, залучені
до державного бюджету. Так, у 2011 році частка цих
коштів становила 57,5%. У 2012 році частка коштів,

Таблиця 1
Динаміка розміщення ОВДП на первинному ринку в Україні за період 2011–2015 роки [2]
У тому числі:
Переоформлення
Випуск
ОВДП
заборгованості
ОВДП, які
Розміщення Кошти, залучені
для
збільшення
КМУ
перед
НБУ
випущені
для
ОВДП на
Рік
до
державного
формування
щодо
здійснення
відшкодування
сум
первинному
бюджету
статутного
платежів
із
податку
на
додану
ринку
капіталу банків
погашення траншу
вартість
Уряду
млрд. грн.
%
млрд. грн.
%
млрд. грн.
%
млрд. грн.
%
2011
50, 26
28,91
57,5
8,85
17,6
0
0
0
0
2012
42,95
35,95
83,7
0
0,0
0
0
0
0
2013
65,22
50,52
77,5
1,4
2,1
0
0
0
0
2014
218,05
67,12
30,8
16,6
7,6
20,72
9,5
6,88
3,2
2015
85,02
9,98
11,7
3,84
4,5
0
0
0
0
Таблиця 2
Динаміка обсягів коштів, залучених до Державного бюджету України за 2011–2015 роки
У тому числі:
Кошти,
залучені
до
до
1
року
до
2
років
до 3 років
до 5 років
понад 5 років
Рік
державного млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
%
%
%
бюджету
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
2011
28,91
9,73
33,7
4,79
16,6
9,88
34,2
2,8
9,7
1,7
5,9
2012
35,95
8,79
24,5
4,54
12,6
4,67
13,0
9,33
26,0
8,63
24
2013
50,52
8,19
16,2
0
0,0
1,09
2,2
28,07
55,6
13,16
26
2014
67,12
7,18
10,7
21,73
32,4
9,58
14,3
20,52
30,6
8,11
12
2015
9,98
9,94
99,6
0,04
0,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
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Рис. 1. Динаміка середньозваженої дохідності
ОВДП за 2011 – 2015 роки

залучених до державного бюджету мала найбільше
значення порівняно з іншими періодами – 83,7%,
оскільки не було випущено ОВДП для збільшення
статутного капіталу банків.
У 2013 і 2014 роках даний показник зменшився,
так як у 2014 році 9,5% коштів від розміщення ОВДП
було направлено на переоформлення заборгованості
КМУ перед НБУ щодо здійснення платежів із погашення траншу уряду та 7,6% – на збільшення формування статутного капіталу банків.
Проаналізуємо динаміку коштів, залучених до
Державного бюджету України за строками та їх
структуру за 2011 – 2015 роки (табл. 2).
Отже, в структурі коштів, залучених до Державного бюджету України, впродовж 2011 – 2015 роки
переважають середньострокові ОВДП (за винятком
2015 року), частка яких у 2011 році становила 60,5%
(серед яких 34% припадають на ОВДП строком до
3 років), у 2012 році – 51,6% (серед них найбільша
частка ОВДП зі строком до 5 років), у 2013 році –
67,7%, за рахунок випуску ОВДП зі строком до 5
років на суму 28 млрд. грн. (55,6%). У 2014 році
питома вага середньострокових ОВДП становила
77%, що є найбільшим показником за аналізований
період. Проте, у 2015 році уряд в основному здійснив
випуск лише короткострокових облігацій (99,6%) на
суму 9,94 млрд. грн.
Якщо порівняти короткострокові облігації з довгостроковими, то слід зазначити, що більше відсотків припадає на довгострокові ОВДП, за винятком
2011 року та 2015 року (довгострокові облігації взагалі не випускалися).
Загалом, за аналізований період спостерігається
позитивна динаміка зростання середньозваженої
дохідності випущених ОВДП (рис. 1).
Література:

У 2011 році середньозважена ставка ОВДП становила 9,17%, у 2012 році вона зросла до 13,56%, що
є негативною тенденцією. У наступних роках також
спостерігається збільшення даного показника, так
як зростала і потреба держави у залучених коштах.
У 2013 році дохідність становила – 13,78%, у 2014 –
16,65%, у 2015 році дещо зменшилась.
Висновки. Отже, функціонування внутрішнього
ринку державних цінних паперів України протягом
2011 – 2015 років характеризується активізацією
діяльності держави за рахунок збільшення випуску
ОВДП. З 2011 по 2015 року обсяг випущених ОВДП
зріс до 85 млрд. грн. Найбільшу частку серед випущених ОВДП за останні роки складають середньострокові облігації.
Така тенденція свідчить про часткову переорієнтацію запозичень на внутрішній ринок та збільшення
потреби держави у додаткових фінансових ресурсах.
Проте, це вимагає розробки урядом ефективної політики у сфері використання залучених від випуску
ОВДП коштів та дієвого контролю за їх ефективним
використанням.
В сучасних умовах необхідним є усунення таких
проблем функціонування вітчизняного внутрішнього ринку облігацій, що певним чином стримують
його розвиток: нестабільність, недостатньо широкий
спектр фінансових інструментів, які б зацікавили
потенційних інвесторів, переважне використання
залучених коштів від емісії ОВДП для покриття
бюджетного дефіциту та переоформлення заборгованості за раніше випущеними облігаціями.
Таким чином, серед перспективних напрямків
розвитку внутрішнього ринку державних облігацій
та вирішення зазначених проблем слід виділити:
створення широкого спектру фінансових інструментів, для різних цілей та реалізації проектів, а не лише
для покриття поточного дефіциту, випуск облігацій
індексованих на темпи економічного зростання, що
допоможе розв’язати проблему платоспроможності
держави у кризові періоди, випуск облігацій в якості
інструмента акумуляції заощаджень населення та їх
збереження. Це дасть змогу не лише залучати додаткові фінансові ресурси державою, а й зберігати та
примножувати кошти населення.
Отримані результати дозволять прогнозувати
динаміку ринку державних облігацій в Україні, що і
знайде своє відображення у подальших дослідженнях.
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В статье проанализировано современное состояние функционирования рынка государственных облигаций в
Украине, определена сущность рынка государственных ценных бумаг, особенности функционирования внутреннего рынка государственных облигаций и перспективы дальнейшего развития. Установлено положительную динамику выпуска облигаций внутреннего государственного займа и их средневзвешенной доходности за
рассматриваемый период. Проанализированы объем финансовых ресурсов, привлеченных в государственный
бюджет. Выявлены проблемы функционирования рынка государственных облигаций в современных условиях
и предложены пути их решения.
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Keywords: government securities, government bonds, treasury bonds, government securities market, government
bond market, primary market, secondary market.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Гуштан Т.В.
асистент кафедри товарознавства та комерційної діяльності
Ужгородського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті розглянуто структуру стратегічного управління туристичною галуззю. Визначено чинники
розвитку туристичного бізнесу країни та інноваційні стратегії у розвитку туристичної галузі України,
а також фактори, які здійснюють відповідний вплив на інноваційні процеси в туризмі. Представлена
класифікація та основні принципи інновацій в туристичній індустрії. Визначено, що в туристичній
індустрії інноваційна діяльність повинна розвиватися по трьом основним напрямкам: організаційні
інновації; маркетингові інновації; періодичні інновації (продуктові інновації).
Ключові слова: інновації, туристистична індустрія, інноваційні процеси, стратегічне управління,
туристичний продукт, принципи іновацій, чинники туристичного бізнесу.

Постановка проблеми. Довгостроковий розвиток економіки України передбачає підвищення
її конкурентоспроможності як у традиційних, так і
нових секторах, покращення якості інтелектуального капіталу та зростання продуктивності праці і
спрямування інноваційних факторів на забезпечення
розширеного економічного відтворення. Вирішення
цих завдань вимагає створення системи чіткої взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти на основі
використання ефективних інструментів інноваційного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості державного управління та регулювання
розвитку туристичної галузі, необхідність розробки
і застосування ефективних інструментів державної
політики досліджено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених В. Беседіна, В. Гуляєва,
М. Долішнього, М. Кабушкіна, М. Крачила, П. Курмаєва, О. Любіцевої, В. Мацоли, А. Музиченка,
С. Поповича, В. Савченка, В. Свиридової, В. Семенова, Д. Стеченка, В. Федорченка, В. Цибух, І. Школи
та інших.
Постановка завдання. Метою написання статті
є розробка інноваційних пріоритетів щодо стабілізації та стимулювання розвитку туристичної галузі.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні вже не
існує сумнівів щодо необхідності переходу України на
інноваційну модель економічного розвитку, оскільки
практика доводить, що саме інноваційні зрушення
на сучасному етапі розвитку країни здатні не тільки
забезпечити високі показники економічного росту,
але й вирішити певні екологічні, соціальні проблеми,
забезпечити конкурентоспроможність національної
економіки, підвищити економічний потенціал України. Однак в Україні практично не створенні умови
для ефективного здійснення інноваційної діяльності.
Перешкоди фінансового, політичного, правового,
організаційного характеру постають на шляху масової реалізації інновацій. Процеси створення нових
інноваційних структур, які здатні реалізувати цілком
комерційні проекти, мають стихійний характер.
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Світова тенденція глобалізації туризму поки що
у меншій мірі торкнулася України. Звертаючись
до показників динаміки розвитку туризму в Україні, слід насамперед звернути увагу, що туристична
активність держави на світовому ринку є недостатньою, оскільки обсяг в’їзного туризму складає до 2%
від світового імпорту туристичних послуг [1, с. 136].
На сьогодні ситуація, що склалась в туристичній
індустрії України, практично неконкурентоспроможна на світовому ринку: застаріла матеріальнотехнічна база, яка потребує капітального ремонту,
модернізації та функціональної реконструкції; брак
сучасних засобів розміщення туристів; недостатній
розвиток важливих складових туристичної інфраструктури – транспорту та зв’язку; недостатньо розвинена мережа закладів харчування та індустрії розваг; брак кваліфікованих спеціалістів з організації
та розвитку внутрішнього і в’їзного туризму; орієнтування туристичних фірм на закордонні подорожі;
відсутність активно функціонуючого туристичноінформаційного центру; екологічні проблеми.
В умовах глобалізації туристичний бізнес України потребує швидкої модернізації та адаптації до
змін світосистемних закономірностей. Реструктуризація світового та національного ринку туризму,
яка обумовлює виникнення нових форм взаємодії
різних суб’єктів між собою і для сфери туризму є
інноваційними інституціями; зменшення платоспроможності туристичного попиту та зміна в потребах
туристів спонукають винайдення шляхів подолання
управлінської та економічної кризи за рахунок внесення різних видів інновацій. Однак, до сьогодні
немає цілісного уявлення про інноваційний розвиток
підприємств туризму, не конкретизовано етапи інноваційного процесу, зміст і структуру інноваційних
змін, появу та порядок упровадження нововведень.
За результатами наукових досліджень існує
декілька підходів до формування об’єктів інноваційних перетворень. Одні, вважають, що всі види інновацій можна поділити на продуктові та технологічні
(або процесні). Інші, і таких більшість, виокремлю-
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ють більше десяти різних однак класифікації новацій
та інновацій. Законодавчо до об’єктів інноваційної
діяльності віднесено: інноваційні програми і проекти;
нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче
обладнання та процеси; інфраструктура виробництва
і підприємництва; механізми формування споживчого ринку і збуту продукту, організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру і якість виробництва, обслуговування і
(або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби
їх видобування і переробки (для виробничих підприємств туристичної сфери: заклади розміщення,
ресторанного і курортного бізнесу та ін.; туристичний продукт на національному, регіональному рівні;
на рівні дестинації, на рівні туристичного підприємства. Прикладами реалізації таких новацій стали:
на національному рівні проект Forsa (Закарпаття)
при фінансовій підтримці фонду «Євразія» розроблення концепції Закарпатського туристичного шляху
(ЗТП); на міжнародному рівні: проекти Всесвітньої
туристичної організації «Стимулювання» (розвиток інноваційного туристичного продукту, маркетингових інновацій), «Зелена економіка» (сталий,
гармонійний розвиток туристичних підприємств),
«Еластичність та здатність швидко відновлювати
втрачені сили» (посткризові дії та відновлення економічних показників туристичного сектору економіки).
На думку закордонних дослідників, інституційні
інновації – ця категорія пов’язана з партнерськими
і регулюючими структурами в суспільствах. Інституційні інновації виходять за межі індивідуальної
фірми. Вони роблять поперечний надріз громадських і приватних секторів і формують нові правила
і регулятори. Реформи фінансових стимулів, які
реструктуризують поняття соціального або оздоровчого туризму, установка або зміна кредитних установ і зміни в умовах фінансування.
Туризм на початку XXI століття характеризується як один з видів економічної діяльності, що
швидко і динамічно розвивається, випереджаючи за
темпами зростання доходів таких галузей промисловості, як нафтовидобування та автомобілебудування. Доходи від міжнародного туризму складають
близько 500 млрд. дол. Щорічно кількість подорожуючих збільшується на 5-7% і досягає 700 млн. чоловік на рік. По прогнозам, до 2020 року доходи від
туризму досягнуть 3 трлн. дол. В туристичній індустрії зайнято близько 10% світових трудових ресурсів, виробляється близько 10% світового валового
продукту, 7% світових інвестицій і 5% усіх податкових надходжень. Усе це сприяло тому, що туристична сфера забезпечує не лише вагомий відсоток
світового валового продукту, а й понад 30% обсягів
послуг світової торгівлі і 11% світових споживчих
витрат, 7% загального обсягу інвестицій [2, с. 121].
На сьогодні туризм для України є важливим чинником соціально-економічного розвитку як у середині держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності.
Вже зараз туристична галузь виробляє 8% валового
внутрішнього продукту та 20% зовнішньоторговель-

ного обороту України. Проте, ситуація, що склалась
в туристичному господарстві України практично
неконкурентоспроможна на світовому ринку: слабка
матеріально-технічна база, яка потребує реконструкції або нового будівництва привабливих для туристів об’єктів, низький рівень сервісу, відсутність
необхідної індустрії розваг, поганий стан пам’яток
історії та культури, екологічні проблеми і т.п.
Пожвавлення розвитку туризму України та подолання негативних тенденції можливе шляхом впровадження нововведень. Активізація використання
інноваційного чинника призведе до створення конкурентоспроможної туристичної індустрії країни.
Пожвавлення розвитку туризму в Україні та подолання негативних тенденцій можливе шляхом впровадження нововведень. Активізація використання
інноваційного чинника призведе до створення конкурентоспроможної туристичної індустрії країни.
До інновацій в туризмі слід відносити перш за
все ті нововведення, які супроводжуються: відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; якісно новими змінами турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури
туризму; підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних послуг; прогресивними змінами факторів
виробництва (наприклад, скорочення терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних видів транспорту, поліпшення умов праці
працівників туріндустрії, впровадження нових прогресивних методів (механізмів) перетворення факторів виробництва в послуги).
На нашу думку, класифікувати інновації в туристичній індустрії слід наступним чином:
I. Продуктові інновації.
1. Створення нових туристичних продуктів.
2. Освоєння нових сегментів туристичного ринку.
3. Освоєння нових туристично-рекреаційних територій.
4. Залучення до туристичного сегменту нових
видів ресурсів.
II. Управлінські інновації.
1. Нові методи реалізації маркетингового циклу
в туризмі.
2. Обґрунтування нових методів і форм управління
суб’єктами туристично-рекреаційної діяльності.
3. Забезпечення державного та регіонального
управління туристичною індустрією.
III. Сервісні інновації.
1. Впровадження передових методів навчання,
підготовки та перепідготовки працівників туристичного бізнесу.
2. Розробка інноваційних моделей розміщення
трудових ресурсів в туризмі.
3. Впровадження національної моделі сервісного обслуговування, враховуючи культуру та звичаї
туристично-рекреаційних зон.
IV. Технологічні інновації.
1. Впровадження комп’ютерних технологій в систему бронювання і резервування готелів, авіаквитків.
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2. Розробка нових видів матеріально-технічного
забезпечення туристичного обслуговування, покращення якості послуг.
3. Нововведення в системі транспортного обслуговування, що будуть спрямовані на підвищення
комфортності та скорочення часу трансферу туристів до курортної зони.
4. Екологізація технологій обслуговування.
Проте в Україні відсутні сприятливі умови для
єфективного здійснення інновацій. На шляху їх
масової реалізації постають перешкоди фінансового,
правового та політичного характеру. Процеси створення нових інноваційних структур, які здатні реалізувати цілком комерційні проекти, мають стихійний
характер [3, с. 175].
Інноваційний процес можна розглядати з різних позицій та з різним рівнем деталізації: як паралельно-послідовне виконання науково-дослідної,
науково-технічної, інноваційної, виробничої і маркетингової діяльності; у вигляді етапів життєвого
циклу інновацій від виникнення ідеї до її розробки
і впровадження; як процес фінансування та інвестування розробки, впровадження і розповсюдження
нового виду продукту чи послуги. Тобто інноваційний процес передбачає створення і впровадження
різного роду новацій: технологій, товарів і послуг,
виробничих, організаційних, фінансових рішень.
Важливим в розумінні інноваційного процесу є те,
що він включає в себе реалізацію інвестицій, у ході
яких поєднуються наука, техніка, економіка, підприємництво та управління [5, с. 39].
Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі
здійснюють різноманітні фактори, такі як:
– нові напрямки розвитку науки і техніки, поява
нових технологій;
– економічна і політична ситуація в країнах світу;
– нововведення міжнародних організацій, правила економічних взаємовідносин, нові форми
співпраці, рішення, прийняті міжнародними та
регіональними туристичними організаціями, нові
знання про туристичні ресурси в різних куточках
світу;
– державні закони та правові акти, які визначають
економічні і політичні принципи функціонування
туристичних підприємств, розробка державних концепцій розвитку туризму, прийняття нових нормативно – правових актів по соціально – економічним
питанням;
– зміна ситуації на ринку туристичних послуг:
поява нових туристичних маршрутів, невідповідність запропонованих послуг потребам туристів,
зміна структури попиту, поява нових вимог до якості
туристичного продукту зі сторони споживача;
– впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які тісно пов’язані з туристичним
бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі
заклади, засоби зв’язку та ін);
– прагнення туристичних компаній закріпитись
на ринку, боротьба за виживання;
– неочікувані події: екологічні та техногенні катастрофи, терористичні акти та ін.
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Отже, на впровадження інновацій в туризмі має
значний вплив економічна ситуація в країні, соціальне положення суспільства, національне законодавство, а також міжурядові та міжнародні угоди.
Тому передумови та причини появи інновацій в
туристичній діяльності в кожній країні відрізняються та мають свою специфіку.
В туристичній індустрії інноваційна діяльність
повинна розвиватися по трьом основним напрямкам:
1. Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з розвитком підприємництва і
туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі реорганізацією, поглинанням
конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки та
передових технологій, кадрової політики (оновлення
та заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників), раціональної економічної та фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та звітності);
2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових споживачів, або привабити нових клієнтів;
3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які
спрямовані на зміну споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку.
До інновацій в туризмі слід відносити перш за
все ті нововведення, які супроводжуються: – відновленням і розвитком духовних та фізичних сил
туристів; – якісно новими змінами турпродукту; –
підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму; – підвищенням ефективності
управління стійким функціонуванням і розвитком
туристичної сфери в країні;
– підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних
послуг; – прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних
видів транспорту, покращення умов праці працівників туріндустрії, впровадження нових прогресивних
методів (механізмів) перетворення факторів виробництва в послуги і т.п); – підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії.
Отже, інноваційний процес – комплексний процес створення, поширення та використання нового
практичного засобу (нововведення) для нової або для
поліпшення задоволення уже відомої потреби людей;
водночас це процес пов’язаних із запровадженням
нововведення змін у тому соціальному й речовому
середовищі, де здійснюється його життєвий цикл. Основними принципами інновацій в туризмі повинні бути:
1. Принцип науковості полягає в використанні
наукових знань і методів для реалізації інновацій, які
відповідають потребам туристів.
2. Принцип системності. Стратегія інноваційного
розвитку туристичної галузі країни повинна враховувати фактори і умови необхідні для задоволення
потреб людини у відпочинку, ресурсні можливості
регіону (економічні, фінансові, кадрові та ін.), соціальний вплив на суспільство, фактори зовнішнього
середовища.
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3. Принцип відповідності інновацій потребам
туристів.
4. Принцип позитивного результату полягає в
запобіганні нерозумного, непродуманого створення
і впровадження нововведень, які несуть небезпеку як
для туриста, так і для біосфери та суспільства загалом.
5. Принцип іманентності інвестиційним процесам. Для проведення необхідних досліджень, розробки та матеріалізації інновацій використовуються
інвестиційні ресурси, ефективність яких визначається ступенем важливості та масштабності нововведення. Після закінчення комерційної реалізації
засоби повертаються інвестору і в подальшому знову
можуть бути інвестовані в інноваційний процес.
6. Відповідність інноваційної діяльності та її
результатів рівню розвитку суспільства. Нововведення, які для певного суспільства не відповідають
конкретному етапу розвитку не можуть принести
користь та бути в попиті.
7. Принцип зв’язності. Інноваційний процес
закінчується появою на ринку товару, який на певному етапі свого життєвого циклу повинен викликати потребу (стимулювати ідею) створення наступної інновації і забезпечити фінансову підтримку
цього процесу.
8. Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна
гарантувати безпеку людині та оточуючому середовищу. Організація процесу передбачає вірогідність
нанесення шкоди та заходи по усуненню негативних
впливів.
Висновки. Отже, інноваційна діяльність в сфері
туризму спрямована на створення нового або зміну

існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових
ринків, впровадження передових інформаційних
та телекомунікаційних технологій і сучасних форм
організаційно – управлінської діяльності. Туристична діяльність це не лише надання послуг по
організації подорожей, але й джерело надходжень в
бюджет країни. Основними завданнями держави є:
1. Визначення та розробка принципів політики
в сфері туризму, програм їх реалізації, механізму
контролю і дослідження результатів діяльності
(організація статистики, відомчих досліджень);
2. Розробка і прийняття комплексу законодавчих
актів і розпоряджень, що забезпечуватимуть сприятливе правове середовище для розвитку інноваційної
діяльності в туризмі;
3. Формування в Україні системи взаємодіючих та
взаємодоповнюючих інноваційних структур (інноваційні центри, технопарки, технополіси, центри
оцінки технологій, агентства по трансферу технологій, бізнес центри, бюро патентного та юридичного
захисту, інтелектуальної власності, бюро незалежної експертної оцінки проектів, відділи маркетингу
і реклами продукції, центри міжнародного зв’язку
і телекомунікацій, лізингові і транспортні компанії,
центри підготовки і підвищення кваліфікації працівників турбізнесу та ін..);
4. Формування в Україні системи взаємопов’язаних фінансових інститутів, призначених для
фінансування інфраструктури інноваційної діяльності і інноваційних проектів в галузі туризму та
рекреації.
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ИННОВАЦИОНЫЕ ПРОЦЕСЫ НА РЫНКЕ ТУРИЧСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
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Ужгородского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
В статье рассмотрена структура стратегического управления туристической отраслью. Определены факторы
развития туристического бизнеса и инновационные стратегии в развитии туристической отрасли Украины,
а также факторы, которые осуществляют соответствующее влияние на инновационные процессы в туризме.
Представлена классификация и основные принципы инноваций в туристической индустрии. Определено,
что в туристической индустрии инновационная деятельность должна развиваться по трем основным направлениям: организационные инновации; маркетинговые инновации; периодические инновации (продуктовые
инновации).
Ключевые слова: инновации, туристическая индустрия, инновационные процессы, стратегическое управление, туристический продукт, принципы инноваций, факторы туристического бизнеса.

INNOVATIVE PROCESSES IN THE TOURIST INDUSTRY
Guchtan T.V.
Assistant Department Merchandizing and Commercial Activities
Uzhgorod Trade and Economic Institute
Kyiv National Trade and Economic University
In the article the structure of strategic management of tourism industry. Factors countries the development of tourism
and innovative strategies in the development of tourism industry in Ukraine, as well as factors that impact on the
appropriate innovative processes in tourism. Presented classification and basic principles of innovation in the tourism
industry. It was determined that the tourism industry should develop innovation in three key areas: organizational
innovation; marketing innovation; periodic innovation (product innovations).
Keywords: innovation turystystychna industry, innovation processes, strategic management, tourism product, the
principles of innovation, factors of tourism.
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Визначено суть фінансової стійкості підприємства. Розглянуто перелік показників фінансової стійкості підприємства та здійснено їх аналіз. Висвітлено суть показників фінансової стійкості, їх вплив
на діяльність підприємства та здійснено їх порівняння з нормативними значеннями.
Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, власний капітал, фінансова
стабільність, оборотні активи, фінансова незалежність підприємства.

Постановка проблеми. Аналіз фінансового
стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване
дослідження фінансових відносин і руху фінансових
ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути
спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення
власних і залучених коштів, фінансової стійкості з
метою ефективного функціонування підприємства.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична
значущість систематичної оцінки фінансової стійкості підприємства, якій належить суттєва роль у
забезпеченні його стабільного фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням суті фінансової стійкості й показників, що її характеризують, займалися такі
вітчизняні вчені: М.Д. Білик, К.В. Ізмайлова,
Т.М. Ковальчук, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова,
О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, О.О. Терещенко,
І.Д. Фаріон, Ю.С. Цал-Цалко, О.О. Шеремет та ін.
Формулювання цілей статті. Проаналізувати
показники фінансової стійкості та платоспроможності дочірнього підприємства «Ян» та визначити
динаміку його чистого оборотного капіталу за 20132015 рр. Виявити відповідність отриманих показників нормативним значенням.
Виклад основного матеріалу. Запорукою діяльності підприємства й основою його розвитку в конкурентному середовищі є стабільність (стійкість).
Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в
загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Вона відображає рівень ризику діяльності компанії і її залежність від позикового капіталу.
Фінансова стійкість підприємства передбачає,
що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність,
повинні окупитись за рахунок грошових надходжень

від господарювання, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування
активів [3, с. 27].
У світовій і вітчизняній фінансово-аналітичний
практиці розроблено систему фінансових коефіцієнтів, які відображають різні аспекти стану активів і
пасивів балансу, характеризуючи фінансову стійкість
підприємства. За змістом відносні показники фінансової стійкості доцільно розділити на три групи:
1. Показники структури джерел формування капіталу, що характеризують співвідношення між розділами пасиву балансу.
2. Показники стану оборотних активів, що характеризують співвідношення між розділами та статтями активу й пасиву балансу.
3. Показники ліквідності, що характеризують
спроможність підприємства сплачувати свої поточні
зобов’язання [7, с. 172].
Проаналізуємо показники фінансової стійкості
ДП «Агрофірма «Ян» (табл. 1).
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, концентрації власного капіталу) показує частку
власного капіталу у загальній сумі джерел коштів
(валюті балансу), тобто яку частину активів підприємство здатне профінансувати за рахунок власного капіталу. Нормативним значенням показника
є 0,4 – 0,6. Нижче значення свідчить про високий
рівень фінансових ризиків, а вище може означати
не повне використання потенціалу(у випадку додатного показника ефективну фінансового левериджу)
[5, с. 49]. Коефіцієнт автономії ДП «Агрофірма «Ян»
має від’ємне значення, що говорить про відсутність
власних фінансових ресурсів на підприємстві. Дефіцит власного капіталу обумовлений високим рівнем
збитковості. Чим вище значення цього коефіцієнта,
тим більш фінансово стійким, стабільним і більш
незалежним від зовнішніх кредиторів є підприємство. Вважають, що в підприємства з високою часткою власного капіталу кредитори швидше вкладають
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кошти, оскільки вони мають можливість погасити
борги за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
показує частку позикового капіталу у загальній сумі
джерел коштів (валюті балансу). Він є протилежним до коефіцієнту автономії та дозволяє визначити
частку активів підприємства, що фінансуються за
рахунок довгострокових та короткострокових позикових ресурсів. Щодо рівня залучення позичених
коштів у зарубіжній практиці існують різні думки.
Найбільш поширено таку: частка власного капіталу
має бути не меншою за 0,6 (60%). У підприємство
з високою часткою власного капіталу кредитори
вкладають охочіше кошти, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок
власних коштів. Проте це не скрізь так: японським
компаніям, наприклад, властива висока частка залученого капіталу (до 80%). А значення цього показника в Японії в середньому на 58% вище, ніж, наприклад, в американських корпораціях. Це пояснюється
тим, що інвестиції там мають різну природу: у США
основний потік інвестицій надходить від населення,
в Японії – від банків [1, с. 74]. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу ДП «Агрофірма «Ян» є
досить високим, а високе значення коефіцієнта концентрації залученого капіталу свідчить про велику
міру довіри до корпорації з боку банків, тобто, і про
фінансову надійність. Низьке значення цього коефіцієнта свідчитиме про неспроможність отримати
кредити в банку, що є певною пересторогою для
інвесторів і кредиторів.
Коефіцієнт фінансової залежності показує, яка
сума позикових коштів припадає на одиницю власного капіталу і є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу, а його нормативне
значення – близько 2. Зростання цього показника
у динаміці означає збільшення частки позикових
коштів у фінансуванні підприємства, а отже, втрату
фінансової незалежності. Якщо його значення знижується до одиниці (100%), то це свідчить про те, що
власники підприємства повністю його фінансують,
а якщо перевищує одиницю, то навпаки [4, с. 146].
За 2013 р. і 2014 р. даний показник був вищим за

одиницю, на відміну від 2015 р., що мав від’ємне
значення і свідчить про незабезпеченість ДП «Агрофірма «Ян» власними коштами.
Показник фінансової стабільності характеризується відношенням власних і позикових коштів
підприємства, тобто він показує, скільки позикових
коштів залучило підприємство в розрахунку на 1
грн, вкладених в активи власних коштів. Нормальним (нормативним) вважається > 1. Перевищення
власних коштів над позиковими свідчить про те,
що підприємство має стійкий фінансовий стан і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.
Показник фінансової стабільності ДП «Агрофірма
«Ян» мав дуже низькі значення, а за 2014 р. і 2015 р.
взагалі від’ємне, що свідчить про не стабільний
фінансовий стан та високу залежність від зовнішніх
джерел фінансування.
Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику) показує співвідношення залученого і
власного капіталу. За цим коефіцієнтом здійснюють
найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Він
показує, скільки одиниць залучених коштів припадає на кожну одиницю власних. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності
підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів,
тобто про зниження фінансової стійкості, і навпаки.
Оптимальне значення – 0,5, критичне значення 1
[9, с. 4]. Значення показника фінансового левериджу
ДП «Агрофірма «Ян» у 2014 і 2015 роках від’ємне,
що не дозволяє його значення співставляти з нормативом. Можна лише зробити висновок, що ризик
фінансової стійкості підприємства є надмірно високим. Показник фінансового левериджу у 2013 році
свідчить про фінансову стійкість підприємства.
Коефіцієнт довгострокового залучення позичених
коштів характеризує структуру капіталу. Зростання
цього показника в динаміці – негативна тенденція, яка
означає, що підприємство чим далі – тим більше залежить від зовнішніх інвесторів. Нормативним значенням є 0,4. Даний показник на ДП «Агрофірма «Ян» за
аналізовані роки дорівнює 0, тобто підприємство не має
необхідність в перспективі виплачувати значні суми
коштів у вигляді відсотків за користування кредитами.
Таблиця 1

Показники фінансової стійкості ДП «Агрофірма «Ян» за 2013-2015 рр.
№
Показники
2013 р.
1.1 Коефіцієнт автономії
0,15
1.2 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
0,85
1.3 Коефіцієнт фінансової залежності
6,65
1.4 Коефіцієнт фінансової стабільності
0,18
1.5 Коефіцієнт фінансового ризику
5,65
1.6 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
0
2.1 Коефіцієнт маневреності власного капіталу
1,52
2.2 Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами
–0,38
2.3 Коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами
–1,52
3.1 Коефіцієнт покриття
0,73
3.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,73
3.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,02
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2014 р.
–0,76
1,76
1,32
–0,43
–2,31
0
1,64
–2,39
–7,42
0,29
0,10
0,02

2015 р.
–1,55
2,55
–0,64
–0,61
–1,64
0
1,47
–8,64
–15
0,10
–0,02
0,001

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Коефіцієнт маневровості власного капіталу
характеризує суму власного оборотного капіталу на
одну грошову одиницю власного капіталу і показує,
яка частина власного оборотного капіталу перебуває
в обороті, тобто у тій формі, яка дає змогу вільно
маневрувати цими коштами, а яка капіталізована.
ДП «Агрофірма «Ян» є гнучким у використанні
власних коштів, оскільки коефіцієнт маневреності
за своїм значенням є досить високим за аналізовані
роки. Чим більше значення цього коефіцієнта, тим
кращий фінансовий стан, оскільки підприємство
має кращі можливості фінансового забезпечення
виробничої та інших видів діяльності, проведення
розрахунків з кредиторами. Значення коефіцієнта
може змінюватися залежно від структури капіталу і
галузевої незалежності підприємства, нормативом є
0,4…0,6 [7, с. 208].
Коефіцієнт маневровості оборотних активів
характеризує суму власного оборотного капіталу на
одну грошову одиницю оборотних активів і показує
рівень забезпеченості підприємства власними джерелами формування оборотних активів, тобто скільки
власних джерел формування оборотних активів підприємства припадає на одиницю цих активів. Розрахунок виконується за формулою. Нормальним вважається >0,1. Це означає, що наявні оборотні активи,
підприємства покриваються власними і прирівняними до них джерелами. Збільшення коефіцієнта
забезпеченості означатиме, що у підприємства є надлишкові джерела формування оборотних активів, а
його зниження свідчить про нестачу цих джерел. Коефіцієнт маневровості оборотних активів ДП «Агрофірма «Ян» за аналізований період має від’ємні значення, що свідчить про нестійкий фінансовий стан.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними
оборотними коштами – це співвідношення власних оборотних коштів та матеріальних запасів,
тобто показник того, в якій мірі матеріальні запаси
покриті власними джерелами та не потребують залучення позикових. Коефіцієнт забезпечення запасів власними оборотними коштами Цей коефіцієнт
необхідно розглядати у взаємозв’язку зі станом
виробничих запасів. Якщо на підприємстві є значні надлишкові запаси, то власні оборотні кошти не
покриють їх повністю, тому коефіцієнт буде набагато менше 1. За умови нестачі запасів для проведення нормальної виробничої діяльності підприємства коефіцієнт буде більше 1, але це не свідчить
про стійкий фінансовий стан. Нормальним явищем
є рівень коефіцієнта 60–80% [2, с. 67]. За аналізований період коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами ДП «Агрофірма «Ян»
має від’ємні значення, що свідчить про значні надлишкові запаси, які не можуть повністю покритись
власними оборотними коштами.
У короткостроковій перспективі критерієм
оцінки фінансового стану підприємства виступає
його ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення
майна в кошти платежу. Чим менше час, необхідний
для перетворення окремого виду активів, тим вища

його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства – це його здатність перетворити свої активи
в кошти платежу для погашення короткострокових
зобов’язань.
Оцінку ліквідності підприємства виконують за
допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які
дозволяють зіставити вартість поточних активів, що
мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних
зобов’язань. До них належать: коефіцієнт загальної
ліквідності (Коефіцієнт покриття), коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності),
коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий оборотний капітал [8, с. 39].
Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт
покриття) характеризує здатність підприємства
забезпечити свої короткострокові зобов’язання з
найбільше легко реалізованої частини активів –
оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш
загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки
поточні зобов’язання підприємства погашаються в
основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно,
щоб вартість поточних активів перевищувала суму
поточних зобов’язань (ця вимога також випливає з
«модифікованого золотого фінансового правила»).
Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5…2,5, але не менше 1. Однак на його рівень
впливає галузева належність підприємства, структура запасів, стан дебіторської заборгованості, тривалість виробничого циклу й інші фактори. Значення
коефіцієнта, рівне 1, припускає рівність поточних
активів і пасивів. Однак якщо взяти до уваги, що
ступінь ліквідності різних елементів поточних активів істотно відрізняється, можна допустити, що не
всі активи будуть негайно реалізовані або ж реалізовані по повній вартості, у результаті чого можлива
загроза поліпшення фінансового стану підприємства. Крім того, у підприємства повинен бути деякий
обсяг виробничих запасів для продовження виробничо-господарської діяльності після погашення всіх
поточних зобов’язань. Якщо ж значення коефіцієнта
значно перевищує 1, то можна зробити висновок
про те, що підприємство володіє значним обсягом
вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства
такій варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Коефіцієнт загальної ліквідності
ДП «Агрофірма «Ян» є меншим за одиницю, тобто
це свідчить про високий фінансовий ризик, оскільки
у підприємництві готівкові кошти важливіші, ніж
прибуток. Низький рівень загальної ліквідності може
бути наслідком труднощів у збуті продукції, поганої
організації матеріально-технічного постачання тощо.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне
погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних
коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей
показник показує платіжні можливості підприємства
щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами [6, с. 124].
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У якості нормативного або оптимального значення коефіцієнта називають: діапазон від 1 до 1,5;
діапазон від 1 до 2; діапазон від 1,5 до 2; діапазон
від 1,7 до 2; критичне нижнє значення дорівнює 2;
діапазон від 2 до 2,5; нормальне обмеження – більше
2. Мінімально допустимою є величина коефіцієнта,
яка дорівнює 1. Нижня межа обумовлена тим, що
обігових коштів повинно бути щонайменше достатньо для погашення короткострокових зобов’язань,
інакше компанія виявиться під загрозою банкрутства, оскільки для покриття своїх поточних
зобов’язань змушена розпродувати основні засоби.
Перевищення обігових коштів над короткостроковими зобов’язаннями більше ніж у три рази також
є небажаним, оскільки може свідчити про нераціональну структуру активів. Збільшення коефіцієнта
може свідчити про заморожування частини грошових ресурсів у вигляді або невиправдано тривалої
дебіторської заборгованості, або надмірних запасів
власних обігових коштів. Коефіцієнт швидкої ліквідності ДП «Агрофірма «Ян» є значно менші за одиницю, а в 2015 році взагалі від’ємним. Це свідчить
про те, що підприємство не має достатньо обігових
коштів щоб покрити короткострокові зобов’язання,
що може призвести до загрози банкрутства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє
визначити частку короткострокових зобов’язань, що
підприємство може погасити найближчим часом,
не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й
реалізації інших активів. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. На практиці ж значення бувають значно нижчі, і за цим показником не можна відразу
робити негативні висновки про можливості підприємства негайно погасити свої борги, тому що малоймовірно, щоб всі кредитори підприємства одночасно пред’явили б йому свої вимоги. У той же час,
занадто високе значення показника абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання
фінансових ресурсів. Щодо коефіцієнта абсолютної
ліквідності ДП «Агрофірма «Ян», який є низьким за
аналізований період, то він свідчить про те, що підприємство має низьку гарантію погашення боргів
наявною готівкою.
Окремо потрібно виділити чистий оборотний
капітал. Він необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими
зобов’язаннями означає, що підприємство не тільки
може погасити свої короткострокові зобов’язання,
але і має резерви для розширення діяльності. Розрахуємо даний показник для ДП «Агрофірма «Ян»
(табл. 2).
Таблиця 2
Чистий оборотний капітал ДП «Агрофірма «Ян»
за 2013–2015 рр., (тис.грн)
2013 р.
–3472
2014 р.
–10998
2015 р.
–17937
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Одержані значення робочого капіталу дають
змогу зробити висновки щодо:
а) необхідної зміни резервів поточної ліквідності;
б) відсутності довгострокового фінансування та
довгострокової ліквідності.
Від’ємне значення чистого оборотного капіталу
ДП «Агрофірма «Ян» означає, що показник ліквідності третього ступеня є меншим 100%, тобто частина довгострокових активів профінансована за
рахунок короткострокового капіталу, а отже, підприємство порушує правила фінансування і йому загрожує неплатоспроможність. Відобразимо динаміку
чистого оборотного капіталу (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка чистого оборотного капіталу
ДП «Агрофірма «Ян» за 2013–2015 рр.
За умови достатньої ліквідності запасів і дебіторської заборгованості, яку можна легко рефінансувати, наявність робочого капіталу у підприємства
означає не лише його здатність виконати поточні
зобов’язання, а й можливості для розширення операційної та інвестиційної діяльності. Прийнято вважати, що величина робочого капіталу повинна перевищувати 30% загального обсягу оборотних активів
підприємства.
Оптимальна сума чистого оборотного капіталу
залежить від особливостей діяльності компанії,
зокрема від її масштабів, обсягів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської
заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити
короткострокові зобов’язання. Значне перевищення
чистого оборотного капіталу над оптимальною
потребою свідчить про нераціональне використання
ресурсів підприємства. Важливе аналітичне значення має розгляд темпів росту власного оборотного
капіталу підприємства на фоні темпів інфляції.
Висновок. На підставі отриманих даних у процесі аналізу різних коефіцієнтів можна зробити
висновок про те, що баланс ДП «Агрофірма «Ян»»
не є абсолютно ліквідним в 2013–2015 рр. Найближчим часом підприємство за рахунок грошових коштів може погасити дуже маленьку частину
короткострокової заборгованості і з кожним наступним роком вона зменшується. А якщо підприємство
збере кошти з усіх рахунків, то воно не здатне погасити короткострокові зобов’язання негайно.
У 2013–2015 рр. власних оборотних коштів
недостатньо для фінансової стійкості підприємства,
а коефіцієнт забезпеченості власними оборотними
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коштами взагалі має відємні значення. Практично
всі оборотні активи фінансуються за рахунок позикових джерел, і з кожним наступним роком власні
джерела зменшуються. Підприємство залежить
від зовнішніх джерел коштів і втратило фінансову
стійкість.
Рівень об’єктивності оцінки фінансового стану
підприємства значною мірою залежить не тільки
від цілей та завдань аналізу, вибраних методів, а й

від критеріїв аналітичної групування статей активу
і пасиву балансу.
Проаналізувавши фінансовий стан підприємства
в 2013–2015 рр. можна зробити висновок про те, що
воно фінансово нестійке, платоспроможність порушена. Тим не менше, все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення
джерел власних коштів, дебіторської заборгованості
та прискорення оборотності запасів.
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Реклама є сьогодні одним з найпоширеніших
інструментів комунікаційної політики компанії.
Багато в чому це пояснюється різноманіттям форм
передачі рекламного повідомлення: від друкованої в
газетах і журналах до телевізійної. Серед цього різноманіття особливо виділяється Інтернет як інструмент реклами, який значно відрізняється від традиційних засобів не тільки своїми властивостями, але
і застосовуваними підходами. Реклама є сьогодні
одним з найпоширеніших інструментів комунікаційної політики компанії. Багато в чому це пояснюється різноманіттям форм передачі рекламного
повідомлення: від друкованої в газетах і журналах
до телевізійної. Серед цього різноманіття особливо
виділяється Інтернет як інструмент реклами, який
значно відрізняється від традиційних засобів не
тільки своїми властивостями, але і застосовуваними
підходами.
Сьогодні інтернет стає каталізатором економічного зростання, відкриваючи безмежні простори
для економічної активності, освоєння нових ринків
і аудиторій, як для бізнесу, так і для некомерційного
сектора. Кількість природних ресурсів обмежена,
але немає ніяких кордонів для зростання ринків
інфокомунікаційних послуг.
Internet – це єдина мережа, здатна передавати
інформацію з будь-якої точки земної кулі в будь-яку
іншу точку. Більшість користувачів використовують домашній комп’ютер – 65%, 59% користувачів
виходять в мережу і на роботі, 75% користуються
ресурсами мобільного звʼязку, 21% використовують
компʼютери в школах і університетах, в той час як
частка людей користуються послугами інтернеткафе становить лише 7% .
Сьогодні для просування туристського продукту
керівництвом компании може бути вибрано безліч
способів, таких, як: просування за допомогою турагентств і туроператорів, реалізація різних програм
лояльності, ну і звичайно ж використання Інтернетресурсів.
Офіційний сайт туристського підриємства ‒ це
ресурс, на якому може бути присутнім опис турів,
фотографії для їх демонстрації, цінові показники,
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крім того сайт може бути забезпечений системою
онлайн бронювання, інтерактивною картою розташування готелю, містити блог новин, лічильники
відвідуваності і т.п.
Однак можливості Інтернету в сфері просування
туристського підприємства цим далеко не вичерпуються. В умовах, коли все більшу силу набирають
соціальні мережі багато підприємств сфери туризму
вже звернули свою увагу на перспективи їх використання в системі комунікаційних заходів.
Аудиторія інтернет – це найбільш активна частина працездатного населення в світі, орієнтована
на розвиток прогресу і інновацій. А в загальному –
це ще й найбільш інтелектуальні здебільшого представники суспільства. Для них найважливішими цінностями є свобода слова і вираження думки. Вони
готові підтримати будь-які позитивні починання і
моментально реагують на спроби введення цензури
або обмежень з боку держави.
Більше 80% інтернет-аудиторії користується найбільшими і відомими інтернет-порталами. У свою
чергу популярність соціальних мереж (Social Media)
в сучасному світі просто безмежна. Вони стають все
більш і більш поширеним явищем. Одне з визначень
поняття соціальна мережа (Social Media) говорить,
що це сайт розрахований на багато користувачів,
який наповнюється інформацією самих учасників.
Як відомо, людина, істота, якій просто необхідно
постійне спілкування, ця потреба закладена в ньому
самою природою. Але в реальному житті повністю
задовольнити цю потребу буває не завжди можливо.
Ось тут і приходить на допомогу інтернет з його безмежними можливостями, в тому числі і спілкування.
Серед любителів соціальних мереж віртуальне спілкування має деякі плюси. Наприклад, коли людина
спілкується в соціальній мережі, вона намагається
надати ту інформацію, яка більш вигідна для неї.
Виходячи з цього, метою цього дослідження
стало визначення можливостей та впливу соціальних
мереж (Social Media) на розвиток індустрії туризму в
сучасному світі.
Ми не схильні дотримуватися думки що, соціальні мережі ‒ це тимчасове захоплення. Вважаємо
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справедливим вислів Фріка Куілмана про те, що
«перед нами не стоїть вибір займатися соціальними
мережами чи ні, питання в тому, як добре ми будемо
ними займатися» [2].
Найбільш популярними формами спілкування в
мережі є форуми, блоги, між учасниками поступово
встановлюються соціальні звʼязки. Вважається, що
однією з перших соціальних мереж став популярний в наш час сайт «Однокласники», який був розроблений в 1995 році. Його призначення полягає в
підтримці звʼязку між друзями і родичами. Зараз
зʼявилася велика кількість подібних сайтів, в яких
зареєстровано величезне число користувачів різного
віку і соціального рівня. Соціальні мережі, такі як
«В контакті», «Мій світ» і т. п., доступні практично
всім. Необхідним критерієм в них є реєстрація.
Сайти дозволяють обмінюватися різною інформацією: це фотографії, відео ролики, прослуховування
улюбленої музики. Сайти дозволяють не тільки підтримувати старі знайомства, а й придбати нові, вони
допомагають знайти вигідні для себе знайомства.
Варто також відзначити, що соціальні мережі
дуже потужний двигун різної реклами. У наш час
вони є дуже перспективними для розвитку різних
галузей економіки, в тому числі і такої галузі як індустрія туризму.
Для підтвердження цього факту можна навести
кілька статистичних даних:
‒ 96% всього людства зареєстровано в соціальних
мережах [1];
‒ якби Facebook був країною, він був би третім за
кількістю населення;
‒ половина трафіку всій Великобританії доводиться на Facebook і т.д.
Широке застосування інтернет-технологій стає
однією з найактуальніших завдань у розвитку індустрії туризму. Сьогодні без інтернету неможливо
уявити діяльність сучасної туристичної фірми,
Інтернет використовується практично у всіх основних бізнес-процесах всередині туристської компанії, починаючи від пошуку і залучення клієнтів
в якості комунікаційного і маркетингового інструменту і закінчуючи формуванням турпродукту.
Інтернет поступово займає все більш значимий сегмент туристського ринку.
Разом з тим, варто визнати, що сьогодні величезна
частина, наприклад, готелів не використовують цю
можливість для свого просування. Серед тих, хто
використовує соціальні мережі, найпопулярнішою є
Facebook ‒ його використовують близько 65% готельєрів [3].
Разом с тим, за 2014 рік кількість відвідувачів сайтів найбільших агентств Expedia і Thompson зросла
на 80% – обидва роблять ставку на онлайн-бронювання квитків, готелів та інших туристських послуг.
За останніми даними, пошукові системи щомісяця
обробляють близько 400 млн. запитів на туристську
тематику. У Великобританії близько 40 млн жителів
повністю або частково формують свої подорожі за
допомогою інтернету, повідомляє travelindustrydeals.
com. Дослідження EyeforTravel за 2010–15 рік також

показують значне зростання інтересу до онлайнбронювання в Центральній і Східній Європі. Так,
в Чехії за останні два роки кількість заброньованих
через інтернет туристських послуг зросла в два рази.
У Словенії та Словаччини зростання склало 50%.
Згідно з даними Euromonitor International, в 2015 році
в країнах Євросоюзу туристський ринок в інтернеті
виріс на 20% і досяг обороту в 68,7 млрд. євро.
Останні дослідження показують, що на самостійному бронюванні авіаквитків можна заощадити близько 9%, а повного комплексу туристичних
послуг – до 25% щодо вартості турпакета в турфірмі.
Ці факти сильно турбують агентів, які звикли заробляти на перепродажі і тепер змушені шукати нові
шляхи розвитку. Більш відкритими для інтернеткористувачів стають і великі корпорації: наприклад,
свої блоги створили Avis Rent-A-Car, авіакомпанія
Delta і багато ін. Звичайні призначені для користувача текстові блоги також поступово виходять на
новий рівень відеоблогів і подкастів (тематичних
інформаційних аудіофайлів).
Помітне розвиток відбувається в мобільних технологіях. Зʼявляються можливості подкаст-путівників в будь-якому доступному місці, все простіше
забронювати квиток або готель в бездротових системах онлайн-бронювання. Про те, що тема розвитку туризму в інтернеті стає все більш актуальною,
говорить той факт, що на професійній туристської
виставці World Travel Market (WTM), яка проходить
в Лондоні, окрема секція Technology & Online Travel
Sector присвячена інтернет-рішень в галузі туризму.
При цьому турпродукти на сьогодні є одним з
чільних місць в обсягах продажів через інтернет. Ця
тенденція накладається на збільшується бажання
туриста самому проектувати свою поїздку і відповідно відмова від покупки через турагентства готового, розрахованого на масового споживача турпакета. Все більше число туристів в Європі вважає за
краще заздалегідь бронювати тільки переліт і готель,
а інші елементи програми докуповувати на місці відповідно до свого індивідуального смаку і графіку.
Ще одна тенденція в сфері туризму є зростання
мобільності споживачів за рахунок появи бюджетних авіаперевізників і в зв’язку з цим зміна термінів
тривалості поїздки до більш коротким за тривалістю
турам і бронювання турпослуг напередодні поїздки.
Це вимагає від постачальників послуг більш оперативної стратегії в інформуванні клієнтів може скоротити термін на обробку замовлення.
В останні роки в туризмі відбувається зміщення
акценту з заходів по рекламі і прямому маркетингу
до маркетингу напрямків і продажу в інтернеті. При
цьому турпродукти на сьогодні є одним з чільних
місць в обсягах продажів через інтернет. Споживачі
туристського ринку відчуває величезну потребу в
інформації (докладні описи, фотографії, відгуки), яку
не здатні задовольнити ні друковані видання, ні тим
більше такі засоби масової інформації як телебачення
і радіо. Туристи цінують свій час і підбирають тури
найбільш зручним і раціональним способом: на туристичних інтернет-порталах, в пошукових системах.
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Туристські фірми, в свою чергу, прагнуть донести максимум інформації до клієнта. Щоб повідомити всю ту ж інформацію в друкованому виданні
туристська фірма повинна викупити цілий випуск
туристичного журналу, витратити час, сили і гроші
на відстеження результатів рекламної кампанії. Відвідуваність провідних туристичних порталів досягає
мільйона чоловік в місяць, жоден туристичний журнал не видається таким тиражем. Тим більше, що
вартість рекламної площі в інтернет значно нижче,
ніж в друкованих виданнях.
Величезна конкуренція ринку туристської
реклами в інтернет є найбільш переконливим доказом того, що реклама туристської фірми в інтернет
дає відчутні результати при мінімальній вартості. На
даний момент рідкісна туристська компанія обходиться без інтернет-реклами, тому що на сучасному
ринку недозволено нехтувати таким активним джерелом клієнтів. Боротьба за кращі рекламні позиції
починається задовго до старту туристичного сезону
і, незважаючи на велику кількість туристських сайтів, найбільш вигідні позиції вимагають завчасного
бронювання.
В даний час спостерігаються два основних способи використання мережі Інтернет туристичними
фірмами:
– реклама туристських послуг і іміджу фірми на
власних або чужих інтернет-сторінках;
– продаж туристських послуг через інтернет-сторінки (Інтернет-магазин).
У першому з вищеописаних випадків мережу
Інтернет використовується з метою реклами туристських послуг приблизно так само, як і традиційні
ЗМІ. На персональних або чужих інтернет-сторінках турагента розміщується інформація рекламного
характеру, дається контактна інформація фірми.
Переваги використання реклами в мережі інтернет в
порівнянні з традиційними ЗМІ, як правило, складаються в більш низьких витратах. У другому випадку
на інтернет-сторінках туристської фірми наводиться
докладний опис послуг, що надаються і забезпечується можливість заповнення і відправки форми
заявки на придбання певного туристського пакета
або окремих туристичних послуг.
Стрімкий розвиток інтернету поступово змінює
ставлення туристських фірм до реклами. Так, наприклад, деякі агентства стали скорочувати обсяги опублікованій газетної реклами, замість великих рекламних оголошень в газетах все частіше зустрічаються
маленькі блоки із зазначенням адреси інформаційної
сторінки агентства в інтернеті.
Інтернет дає можливість проводити масові
рекламні кампанії при мінімальних витратах. Якщо
публікувати комерційну інформацію в популярному електронному виданні, вона стане доступною
мільйонам людей всього світу не на один день, а на
місяць, квартал, рік. За порівняно невеликі гроші в
мережі можна розмістити самі великі відомості про
фірму, її товарах і послугах, умовах роботи з клієнтами і т.д. Таким чином, сучасні інтернет-технології
дозволяють туристської організації:
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– розширити діапазон послуг, що надаються клієнту;
– підвищити оперативність роботи і знизити
витрати;
– більш ефективно взаємодіяти з партнерами;
– використовувати мультимедійні рекламноінформаційні продукти;
– отримати доступ до великих інформаційних
ресурсів.
Інтернет здатний не тільки передавати інформацію. Завдяки графічним можливостям компанії
можуть отримувати наочний матеріал (фотографії
готелів, номерів, засобів транспорту, туристських
місць і об’єктів), який широко використовується для
залучення клієнтів. Мережа також пропонує широко
доступні пошукові можливості (дозволяючи задати
певні параметри пошуку), які допомагають клієнту
оцінювати і порівнювати вартісні параметри пропозицій, зберігати зацікавила його інформацію і т.д.
Для туристських організацій вирішальне значення має своєчасність і точність одержуваної і
відправляється оперативної інформації, тому поряд
з електронною поштою – найпопулярнішою послугою Інтернету – набули широкого поширення і соціальні мережі. Вони зазвичай використовуються для
обміну текстової, графічної та іншою інформацією з
партнерами і клієнтами. Дана послуга дозволяє знизити витрати на телефонний звʼязок в кілька разів і
забезпечити високу швидкість доставки інформації.
Середній час доставки повідомлення незалежно від
місця розташування адресата зазвичай становить
кілька секунд.
Найпоширенішим способом заявити про себе в
Інтернеті – це створити, підтримувати і рекламувати свій власний інтернет-проект, а саме Web-сайт
або Web-сторінку. Практично кожна туристська
фірма вже має свої сайти. Найбільший інтерес і
високу відвідуваність мають ті сайти, які надають не тільки інформацію про фірму і пропонованих турпродукти, але і забезпечують електронне
бронювання і продаж турів. Головна особливість
туристського електронного магазину – деталізований опис кожного туру, готелю, на певну дату з
відповідними цінами пропонується можливість
замовити конкретний туристичний пакет. Досить
розвинена система інтернет-платежів уже дозволяє
сьогодні здійснювати покупки туру через інтернет,
а також визначитися з туром, з конкретною готелем,
зробити попереднє замовлення.
Говорячи про український ринок інформаційних технологій, важливо відзначити, що сьогодні він знаходиться на тій стадії, коли більшість
турфірм готові надати всю необхідну клієнтові
інформацію в режимі онлайн, а український споживач підготовлений до використання інтернеттехнологій в своїх цілях, частка потенційно платоспроможних користувачів Мережі становить
близько 70%. Були проведено соціальне опитування, і питання про те «Як Ви вибираєте можливість здійснення туристичної поїздки?» (всього
віддано голосів 193) дав наступні результати:

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

– за рекомендаціями друзів, в тому числі в соціальних мережах – 36,23%;
– періодично переглядаю сайти турфірм – 26,12%;
– виходжу на турфірму через гарячі путівки –
5,37%;
– з реклами в ЗМІ – 12,90%;
– як доведеться – 19,35%.
Кожен продукт туристської індустрії вимагає
проведення заходів щодо просування, формування
PR-компанії, реклами в Інтернеті, і, перш за все, в
соціальних медіа. Туристські компанії виявляють
підвищену цікавість до нового інструменту маркетингової діяльності – до маркетингу в соціальних медіа (Social Media Marketing). Social Media
представляє можливим передавати інформацію
в усіх напрямках [2]. Комунікація в SM здійснюється за допомогою соціальних мереж, куди залучені різні групи людей в режимі реального часу, за
інтересами.
Social Media Marketing виконує ряд завдань:
– управління думкою цільової аудиторії;
– використання рекламних механізмів в інтернеті, які дозволяють виділити цільову аудиторію, і
показати рекламу саме їй;
– збільшення числа споживачів з позитивним
ставленням до туристської компанії, послуг, персоналу, іміджу, і т. д.;
– корекція небажаних стереотипів, їх заміна на
позитивні;
– збільшення відвідуваності сайту компанії;
– збільшення популярності бренду, зростання
продажів пропозицій і послуг компанії [1].
У Social Media Marketing застосовуються свої
інструменти:
– підбір Social Media і створення нових (власних
блогів, форумів, щоденників);
– створення нових електронних ЗМІ;
– управління спільнотами;
– партизанський, вірусний, провокаційний маркетинг;
– розкрутка сайту;
– використання рекламних прийомів в Social
Media для залучення уваги покупців до нових акцій
і послуг;

– стимулювання інтернет продажів за рахунок
проведення різних акцій [2].
Основний механізм Social Media Marketing
(SMM) – сформувати громадську думку заради
комерційного успіху з просування турпродукту.
Соціальні мережі це, мабуть, один з простих і
швидких способів донесення інформації до потенційного споживача. Їх використання робить роботу
маркетологів легше, адже вся багатомільйонна
аудиторія розбивається на спільноти за інтересами,
де простежується сегментація. Для розкрутки певного туристського обʼєкта маркетологу необхідно
зробити добірку конкретних спільнот і працювати з
ними. Ще не так давно досить було мати свій сайт,
реклама в інтернеті поширювалася з нього. Залежність будувалася по ланцюжку: компанія-сайт –
цільова аудиторія. Сьогодні багатомільйонна армія
споживачів отримують інформацію в Social Media.
Заходячи на який-небудь сайт і бачачи значок
Facebook, Twitter, Вконтакте, інтернет-користувачі
переходять на сторінку цієї організації в соціальній
мережі [3]. Це дуже зручно, адже користувач, перебуваючи на одному сайті знаходить все, що його
цікавить, може залишати коментарі, обмінюватися
думкою і інформацією, робити «перепост» інформації на свою сторінку, де бачать інші користувачі і
т.д. по ланцюжку.
Багато підприємств сервісу вже пробують застосовувати соціальні мережі для популяризації своїх
послуг. Активно використовують інтернет технології оператори. Так, інформація про акції та знижки
різних туристських компаній є практично у всіх
соцмережах. Вони активно продовжують просувати
цю практику. Їм цікаві як відгуки постійних клієнтів, так і можливості залучення нових клієнтів, чому
сприяє висока відвідуваність вже добре розкручених
інтернет сайтів [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що позиціонування туристського підприємства за допомогою соціальних мереж ‒ вже не відноситься до розділу бажаних маркетингових інструментів, а стає
звичайним способом, який безумовно сприяє позиціонуванню туристського підприємства на різних
Інтернет-майданчиках.

Література:

1. Богданова С.В., Бабичева А.В. Интернет как средство массовой коммуникации в сфере экономической деятельности / В сборнике: Моделирование производственных процессов и развитие информационных систем. 2013. – С. 21–23.
2. Богданова С.В., Хорошилова Е.А. Современное состояние и перспективы развития информационных технологий / В сборнике:
Информационные системы и технологии как фактор развития экономики региона. 2014. – С. 22–24.
3. Гостиничный и ресторанный бизнес – вся информация на одном портале [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://
prohotelia.com.ua/2010/10/social-media/.
4. Зубова Л.В., Давыдянц Д.Е., Богданова С.В. Определение хозяйственного риска и оценка эффекта и эффективности их
последствий в предпринимательской деятельности // Вестник Института дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления
народным хозяйством». Ставрополь. – 2012. – № 4(24). – С. 72–78.

43

# 5 (13) 2016

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (SOCIAL MEDIA) КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Зацепина Н.А.
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры международного туризма
Запорожского национального технического университета
Рассмотрена возможности использования социальных сетей в качестве маркетингового инструмента для продвижения туристского продукта. Автором сформулированы основные задачи Social Media Marketing и инструменты его использования.
Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, маркетинг в социальных сетях, коммуникация,
туризм, продвижение мероприятий, рекламная кампания, маркетинг, масс-медиа, электронные СМИ.

SOCIAL NETWORKING (SOCIAL MEDIA) AS A NECESSARY FACTOR
IN PROMOTING THE TOURISM PRODUCT
Zatcepina N.О.
Associate Professor International Tourism
Zaporizhzhya National Technical University
In this article the possibilities of using social networking as a marketing tool to promote tourism product. The author
formulated the basic task of Social Media Marketing and the tools to use it.
Key words: social media,social networks, marketing on social networks, the industry of meetings, a brand, tourism,
advance of actions, marketing, an advertizing campaign, mass media.

УДК 368.97(477)

РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Івінська В. А., Ярова Ю. О.
студентки фінансового факультету суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів
Пономарьова О.Б.
старший викладач кафедри фінансів
суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів
У статті розглянуто сучасні тенденції становлення і розвитку страхових послуг на туристичному
ринку України. Описано основні особливості прояву страхових ризиків у сфері страхування туризму.
Проаналізовані існуючі переваги і недоліки надання страхових послуг на даному ринку. Звернута
увага на статистичні дані, основні комплексні страхові продукти, які пропонуються на українському
ринку туристичного страхування. Визначено тренд розвитку страхування туризму.
Ключові слова: страхування туризму, страховий ринок, туристичні послуги, туризм, туристична
галузь.

Постановка проблеми. Сучасний ринок страхування пропонує великий спектр страхових продуктів, завдяки яким він має можливість інтегруватися
з іншими галузями економіки.
Туристична діяльність за своєю економічною
природою характеризується високим ступенем ризи-
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ковості, а тому її ефективне функціонування неможливе без страхування. Страхова галузь у цьому сенсі
допомагає і сприяє не лише підвищенню якості
туристичних послуг, створюючи безпечну атмосферу під час подорожей, а також є дієвим механізмом
захисту самих туроператорів від несподіваних подій.
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Питання страхування в туризмі на українському
ринку є досить актуальним, оскільки туристичні
послуги, а саме – подорожі за кордон, користуються
попитом серед населення. Так само зростає зустрічний потік іноземних туристів, які відвідують нашу
країну. Стан та перспективи розвитку цієї сфери
послуг тісно пов’язані з налагодженням послуг для
необхідного страхового захисту туристів
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням загальних процесів розвитку страхового ринку та управлінню страховими компаніями
присвячені праці українських вчених: В. Д. Базілевича, В. В. Гуменюка, С.С.Осадця, О. Охріменко,
В. М. Фурмана. У них теоретично обґрунтовані
сутність та значення страхування в сучасних економічних відносинах, підвищення платоспроможності
страхових організацій, удосконалення вимог до їх
створення і діяльності та тенденцій розвитку національного страхового ринку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз
українського ринку в галузі страхування туризму,
визначення нагальних проблем та спроба розробки
прогнозу щодо перспектив розвитку тих видів страхування, які застосовуються в туристичній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Згідно з даними
статистики Всесвітньої туристської організації в
2015 році число міжнародних туристських прибуттів збільшилося на 4,4% і склало в цілому 1 184 млн.
Це означає, що в порівнянні з 2014 роком в минулому році приблизно на 50 млн . більше туристів
здійснили подорожі в міжнародні турнаправлення у
всьому світі.
У 2015 році, вже шостий рік поспіль, починаючи
з посткризового 2010-го, темпи зростання міжнародних прибуттів перевищували середній рівень, і
щороку цей показник зростав на 4 і більше відсотків.
Така тенденція збільшення туристичних потоків
дає високу можливість розвитку страхової галузі
країни на туристичному ринку.
Страхування в туризмі – система взаємозв’язків
між страховою компанією і туристом по забезпеченню
захисту життя, здоров’я та майнових інтересів громадян під час туристичної подорожі. Спектр страхових
послуг на туристичному ринку можна поділити на
дві групи: особисте (страхування життя, страхування
від нещасного випадку, медичне страхування) та інші
види страхування. Особисте страхування в туристичній діяльності має першорядне значення, оскільки
страхування від нещасного випадку та медичне
страхування регламентовано українським законодавством та має обов’язковий характер. До інших видів
страхування в туризмі можна віднести наступні:
1. Майнове страхування.
Такий вид страхування в туризмі передбачає
страхування приватного майна туриста на випадок
втрати, крадіжки, пограбування, поломки або руйнування [1].
2. Страхування громадянської відповідальності
перед третіми особами.
Поряд зі страхуванням майна договором страхування може бути так само передбачена відпові-

дальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або
майну третіх осіб внаслідок настання події, визнаної страховим випадком. Це можуть бути події,
які відбулись в результаті дії вогню (виключаючи
пожежу внаслідок підпалу); вибуху газу, що споживається для побутових потреб; пошкодження
водою в результаті аварії систем водопостачання,
каналізації, опалення; самовільного спрацювання
протипожежної системи; застосування заходів
пожежогасіння в межах місця страхування; непередбачених поломок побутової техніки (посудомийних, пральних машин тощо), що призвели до
затоплення майна третіх осіб; аварійних ситуацій
у процесі проведення ремонтних або будівельних
робіт, що здійснюються в будові, незавершеному
об’єкті, спорудженні, житловому приміщенні, якщо
ремонтні або будівельні роботи проводилися особою чи організацією, що має дозвіл (ліцензію) на
здійснення даних робіт, згідно з письмовим договором, укладеним зі страхувальником, і т.д.
3. Страхування від нещасного випадку.
Призначене для відшкодування збитку, викликаного втратою здоров’я або смертю застрахованого
4. Страхування від скасування туру. При страхуванні втрат від вимушеної відмови від поїздки страховим випадком є подія, що спричинила виникнення
у застрахованого витрат, пов’язаних з відміною
поїздки або зміни термінів його перебування за межами постійного місця проживання.
5. Страхування для автомобілістів.
Відбувається через систему Зелена карта (англ.
Green Card). Зелена карта – міжнародний договір
(поліс) страхування автоцивільної відповідальності
про взаємне визнання країнами– членами Угоди
страхового поліса по страхуванню відповідальності
власників засобів автотранспорту [1].
6. Страхування солідарної взаємодопомоги.
Страхування за системою «Асістанс» – достатньо новий вид послуг на страховому ринку, який вже
встиг отримати широке поширення у світі завдяки
своїй значній корисності для туристів. Отже, значення такого страхового продукту полягає у визначеному в договорі переліку послуг, які можуть бути
надані у необхідний момент у натуральній, речовій
або в грошовій формі завдяки технічному, медичному або фінансовому сприянню [1].
Наведені види послуг, як правило, є комплексними, належать одночасно до кількох галузей страхування. Вітчизняні страхові компанії для туристів та туристичних фірм пропонують такі види
страхування: від нещасного випадку та медичних
витрат – 90%; багажу – 75%; відповідальності туроператорів – 60%; від невиїзду – 25%; життя – 5%;
авто-страхування – 5%; неможливість здійснення
турподорожей – 5%. Найбільшим попитом у компаній серед подорожуючих користуються такі види
страхування як: страхування медичних витрат –
81,4%; від нещасного випадку – 62,6%; відповідальність туроператорів – 6,3%; зелена карта – 6,3%.
Такі страхові послуги поєднують у собі риси майнового страхування та страхування відповідальності.
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Ця риса не є властивою тільки українському страховому ринку.
Різноманітність видів страхування, які використовуються на ринку туристичного страхування, обґрунтована неоднорідністю ймовірних ризиків, які можуть
виникнути під час туристичної подорожі, отже треба
враховувати всі чинники. Характер таких ризиків
може бути різним: фінансовим, майновим, медичним, юридичним або адміністративним. Зазначені
ризики залежать від конкретного страхового випадку
та заздалегідь враховуються у страховому полісі.
Для того, щоб оформити страховку, необхідно
купити страховий поліс, який буде запропонований
страховою компанією споживачу. Для більш комфортного обслуговування клієнтів існують страхові
програми (поліси), які позначаються кодами A, B, C,
D [2]. Кожна літера позначає певний перелік послуг
(табл. 1).
Вартість полісу залежить від обраної програми
(чим більший спектр послуг – тим вища ціна) та
від терміну поїздки. Мінімальна сума страхування
в туризмі в Україні складає 3000 гривень: 2000 гривень на покриття медичних витрат, які стосуються
страхового випадку; 1000 гривень – відшкодування
втрат, пов’язаних з нещасним випадком.
Вартість страхового поліса буде вищою у наступних випадках [3]:
1. Турист має намір займатися активними, екстремальними видами спорту (екстремальні види
спорту – дайвінг, катання на лижах чи сноуборді –
завжди несуть у собі ризик).
2. Турист їде в екзотичну країну (тропічні хвороби, невідома їжа, проблеми з питною водою і
навіть загроза тероризму). Наразі існує перелік найбільш «небезпечних» країн світу, створений британською компанією Norwich Union Travel Insurance.
Цей рейтинг будувався на базі аналізу більше ніж
60 000 скарг від туристів з усього світу, які потребували компенсації від страховиків за різноманітні
страхові випадки, які зіпсували відпочинок. До рейтингу увійшли такі країни, як: Таїланд, ПАР, Острів
Кеймада Гранді, Барбадос, Індія, Куба) [2].
3. Вік туриста (дітей до 1 року і пенсіонерів старше
85 років не страхують взагалі. Для туристів похилого

віку пропонуються дорожчі поліси. Кожна компанія
самостійно визначає, з яких років вік туриста вважається літнім – зазвичай він знаходиться в діапазоні
60–75 років. У деяких випадках компанії надають
знижки на страховку дітей та туристичних груп).
Згідно з даними Ліги страхових організацій України у 2016 році страховий захист в період туристичної подорожі українцям надавали 109 страхових
компаній, причому 85% страхових послуг надавали 20 компаній – лідерів українського страхового
ринку.
Залежно від мети туристичної поїздки структура
страхових виплат виглядає так: приватні мандрівки –
62%; організовані мандрівки – 23%; службові мандрівки – 15%.
При цьому слід мати на увазі, що 87% українських
туристів перетинали кордон в приватному порядку,
8% – організовано, а 5% – у службових справах [4].
Приватні
мандріки
15%

Організовані
мандріки
Службові
мандріки

23%
62%

Рис. 1. Структура страхових виплат залежно
від мети туристичної поїздки у 2015 році
Слід зазначити, що у випадках організованої або
службової поїздки страховка купується або туристичним оператором, або підприємством, а у випадках
приватного перетину кордону – туристами особисто,
що дає змогу більш відповідально та помірковано
віднестись до вибору пакета страхових послуг.
Наведені Державною службою статистики України дані дають можливість прослідкувати деякі тенденції на туристичному українському ринку в період
з 2000 по 2015 роки (табл. 2).
Таблиця 1

Програми страхування в туризмі
Літера
Комплекс послуг
Евакуація потерпілого в лікувальну установу і медичні витрати при нещасному випадку або раптоA
вому захворюванні
Евакуація потерпілого в лікувальну установу і медичні витрати при нещасному випадку або раптоB
вому захворюванні + оплата візиту родичів до застрахованого та надання стоматологічної допомоги
Евакуація потерпілого в лікувальну установу і медичні витрати при нещасному випадку або раптовому захворюванні + оплата візиту родичів до застрахованого та надання стоматологічної допомоги
C
+ юридична допомога (можливість зв’язатися із адвокатом) та адміністративна допомога (повернення
неправильно відправленого багажу, оформлення нових документів замість загублених і т. д.)
Евакуація потерпілого в лікувальну установу і медичні витрати при нещасному випадку або раптовому захворюванні + оплата візиту родичів до застрахованого та надання стоматологічної допомоги
D
+ юридична допомога (можливість зв’язатися із адвокатом) та адміністративна допомога (повернення
неправильно відправленого багажу, оформлення нових документів замість загублених і т. д.)
+ послуги при поломці особистого автотранспорту або при хворобі водія
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У зв’язку з нестабільною економічною ситуацією
в Україні, девальвацією національної валюти і військовими діями на сході країни туристичний потік
українців за кордон скоротився. Як можна прослідкувати із наведених у табл. 3 статистичних даних, кількість українських туристів, які виїжджали за кордон
у 2015 році, зменшилась практично на 400 000 чоловік в порівнянні із 2014 роком, а от потоки внутрішнього туризму у 2015 році збільшилась практично на
35 000 чоловік. [5]
Це говорить про те, що українські туристи все
частіше обирають для відпочинку Україну.
Незважаючи на падіння загального турпотоку з
України за кордон деякі країни зберігають лідируючі
позиції виїзного туризму серед українців.
Щодо аналізу туристичних маршрутів, то Лігою
страхових організацій України був створений рейтинг найпопулярніших країн серед українців у
2015 році (табл. 3). В цілому близько 81% страхової відповідальності припало саме на зазначені в
табл. 2 країни.
Таким чином, близько 79% страхових виплат
стосуються виїзду населення до країн Шенгенської
зони, на інші розвинуті країни припадає 8% і 13% –
на решту країн.
Незважаючи на те, що туризм було проголошено
одним із пріоритетних напрямків економіки України
(ЗУ «Про туризм»), сучасний стан туристичної галузі
країни не можна назвати задовільним, оскільки національний туристичний продукт не є досконалим, а
разом з ним недосконала система страхування на
туристичному ринку.

Висновки. Аналіз останніх тенденцій на туристичному ринку України свідчить про позитивну
динаміку та подальший розвиток даної галузі країни.
Із формуванням туристичного сектора зростає актуальність та необхідність страхових послуг. Серед
проблем, які впливають на формування сприятливого розвитку туристичної галузі, є надання страхових послуг на європейському рівні.
Україна, зважаючи на європейський вектор розвитку, визначений урядом, перш за все, повинна
удосконалювати страховий ринок, який постійно
інтегрується з іншими, не менш важливими ринками національної економіки. На сьогоднішній день
для українського туриста пріоритетним є медичне
страхування при туристичних подорожах, оскільки
воно є обов’язковим. Зважаючи на поширення страТаблиця 3

Рейтинг найпопулярніших туристичних країн
серед українців у 2015 році
№
Країна
Обсяг страхових послуг,%
1 Польша
35,6
2 Угорщина
11,3
3 Німеччина
10,4
4 Туреччина
5,5
5 Словаччина
4,6
6 Італія
3,7
7 Єгипет
2,6
8 Великобританія
2,5
9 Ізраїль
2,5
10 Австрія
2,4

Таблиця 2
Туристичні потоки України за 2000–2015 рр., осіб

Роки

Кількість
громадян
України, які
виїжджали
за кордон,
усього2

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20141
20151

13 422 320
14 849 033
14 729 444
14 794 932
15 487 571
16 453 704
16 875 256
17 334 653
15 498 567
15 333 949
17 180 034
19 773 143
21 432 836
23 761 287
22 437 671
23 141 646

Кількість
Кількість туристів,
іноземних
обслугованих
громадян,
суб’єктами
які відвідали
туристичної
Україну,
діяльності України,
усього2
усього3

6 430 940
9 174 166
10 516 665
12 513 883
15 629 213
17 630 760
18 935 775
23 122 157
25 449 078
20 798 342
21 203 327
21 415 296
23 012 823
24 671 227
12 711 507
12 428 286

2 013 998
2 175 090
2 265 317
2 856 983
1 890 370
1 825 649
2 206 498
2 863 820
3 041 655
2 290 097
2 280 757
2 199 977
3 000 696
3 454 316
2 425 089
2 019 576

Із загальної кількості туристів:3
туристигромадяни
іноземні
внутрішні
України,
туристи
туристи
які виїжджали
за кордон

377 871
416 186
417 729
590 641
436 311
326 389
299 125
372 455
372 752
282 287
335 835
234 271
270 064
232 311
17 070
15 159

285 353
271 281
302 632
344 332
441 798
566 942
868 228
336 049
1 282 023
913 640
1 295 623
1 250 068
1 956 662
2 519 390
2 085 273
1 647 390

1 350 774
1 487 623
1 544 956
1 922 010
1 012 261
932 318
1 039 145
2 155 316
1 386 880
1 094 170
649 299
715 638
773 970
702 615
322 746
357 027

Кількість
екскурсантів3

1 643 955
1 874 233
1 991 688
2 690 810
1 502 031
1704 562
1 768 790
2 393 064
2 405 809
1 909 360
1 953 497
823 000
865 028
657 924
1 174 702
125 471

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2
Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України).
3
2000–2010 за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Держстату.
1
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хування в галузі туризму, можна прогнозувати підвищення ролі інших страхових продуктів, які стосуються захисту від майнових та фінансових ризиків,
які виникають в українського туриста при виїзді за
кордон. Страхування туризму відіграє значну роль

для покупців та продавців туристичних послуг,
оскільки воно забезпечує нормальне функціонування суб’єктів туристичного ринку, сприяє вирівнюванню фінансових витрат та регулюванню грошового обороту в країні.

Література:

1. Кошдяк A.В. Страхування ризиків у сфері туристичного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / A.В. Кошдяк, E.В. Белаєва. –
Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=32554.
2. Заволока Л.О., Задорожна В.В. Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування /
Л.О. Заволока, В.В. Задорожна // Економіка Фінанси Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2015. – № 4/1. –
С. 35–38.
3. UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mkt.unwto.org/en/barometer.
4. Нєнно І.М. Суттєві умови туристського страхування [Електронний ресурс] / І.М. Нєнно // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. – 2009. – № 13. – С. 296–301. – Режим
доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/V_DITB/2009_13.pdf.
5. Власова Н.М. Нові технології в індустрії туризму [Електронний ресурс] / Н.М. Власова, К.О. Вейнберг // Проблемы материальной культуры – географические науки – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/176/knp176_82-84.pdf.
6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
Ивинская В. А., Яровая Ю. А.
студентки финансового факультета
Университета таможенного дела и финансов
Пономарева О. Б.
старший преподаватель кафедры финансов
субъектов хозяйствования и страхования
Университета таможенного дела и финансов
В статье рассмотрены современные тенденции становления и развития страховых услуг на туристическом
рынке Украины. Описаны основные особенности проявления страховых рисков страхования туризма. Проанализированы существующие преимущества и недостатки предоставления страховых услуг на данном рынке.
Проанализированы статистические данные, основные комплексные страховые продукты, которые предлагаются на украинском рынке туристического страхования. Определен тренд развития страхования туризма.
Ключевые слова: страхование туризма, страховой рынок, туристические услуги, туризм, туристическая
отрасль.

THE DEVELOPMENT OF TOURISM INCURANCE IN UKRAINE
Ivinskaya V. A., Yarovaya Ju. A.
Students of Financial Faculty Finance Department
University of Customs and Finance
Ponomareva O. B.
Senior Lecturer of the Department
of Finance of Business Entities and Insurance
University of Customs and Finance
This article examines the up-to-date trends of formation and development of insurance services on Ukrainian tourism market. The main features of the manifestation of insurance tourism insurance risks are described. The exiting
advantages and disadvantages of providing insurance services in this market are analyzed. The static data, the main
complex of insurance products which offered on the Ukrainian market of travel insurance are analyzed. The trend of
development of tourism insurance is determined.
Keywords: tourism insurance, insurance market, tourism services, tourism, tourism industry.

48

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК: 336.1

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ
Івінська В. А., Ярова Ю. О.
студентки фінансового факультету
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старший викладач кафедри оподаткування та соціального забезпечення
Університету митної справи та фінансів
У статті визначено сучасний стан платіжного балансу України та фактори, що впливають на його
рівновагу, зокрема зовнішня заборгованість.
Ключові слова: платіжний баланс, дефіцит платіжного балансу України, державний борг, зовнішній
державний борг, боргова безпека, обслуговування державного боргу.

Постановка проблеми. Платіжний баланс є важливим показником економічного розвитку в усіх країнах. Він відображає, наскільки країна технічно розвинена і конкурентоспроможна на світовому ринку.
Українська практика переконує, що різка девальвація офіційного курсу гривні викликається різкими
погіршеннями стану платіжного балансу України.
Управління та обслуговування державного боргу
є одним із пріоритетних завдань фінансової політики держави. Обумовлено це тим, що він прямо
пов’язаний із національною безпекою країни. Враховуючи, що в сучасних економічних умовах в Україні стрімке зростання державного боргу все більше
набуває характеру не лише фінансової, але й соціально-політичної проблеми, дослідження методологічних і науково-практичних питань щодо управління державним боргом в Україні є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам зовнішньоекономічних зв’язків України та
вивченням ролі платіжного балансу в системі світогосподарських зв’язків України та питанню щодо
управління державним боргом присвячені численні
праці українських вчених: Т. Алєксєевої, А. Барсєгяна, С. Боринця, В. Будкіна, О. Василика, С. Гасіма,
В. Гейця, В. Гондюла, О. Довгаля, В. Засадко, Є. Корнієнко, Ю. Козака, В. Левківського, А.К. Мулякова–
Бочі., І. Пузанова, О. Рогача, В. Сідорова, С. Слишову, А. Філіпенка, В. Шевчука, С. Якубовського
та О.Д. Василик, А.С. Гальчинський, Г.Н. Климко,
В.В. Корнєєв, О.В. Плотніков, І.Я. Софіщенко,
В.М. Суторміна, В.О. Степаненко.
Постановка завдання. Метою статті є виявлення
впливу чинників на формування платіжного балансу
країни та визначення тенденцій боргової безпеки
України та перспектив фінансової стабільності і економічного розвитку української економіки на основі
аналізу зовнішнього державного боргу в Україні.
Виклад основного матеріалу. Платіжний баланс
є одним з об’єктів державного регулювання. Поляризація стану платіжного балансу країни посилює
нестабільність валютних курсів, переливи капіталу,
негативно впливає на грошовий обіг і в результаті

на економіку. При цьому стихійний механізм вирівнювання платіжного балансу через автоматичний
процес цінового регулювання діє вкрай слабо. Тому
відновлення рівноваги міжнародних розрахунків
вимагає цілеспрямованих державних заходів. Врівноважування балансу міжнародних розрахунків входить до числа головних цілей економічної політики
держави поряд із забезпеченням темпів економічного
зростання, боротьбою з інфляцією і безробіттям.
Дефіцит платіжного балансу, вибір державного
впливу та інструментів регулювання зводиться до
таких варіантів [1; 2]:
– так звану політику дефляції, тобто обмеження
бюджетних видатків переважно на загальносуспільні цілі, «заморожування» цін та виплат по заробітній платі. Її складовими виступають фінансові
та грошово-кредитні інструменти – зміна облікової
ставки національного Банку, кредитні обмеження,
встановлення меж зростання грошової маси;
– девальвацію, спрямовану на стимулювання експорту і стримування імпорту продукції;
– валютні обмеження, пов’язані з блокуванням
інвалютної виручки експортерів, ліцензуванням,
продажем іноземної валюти імпортерам;
– фінансова і грошово-кредитна політика, що
полягає у виділенні бюджетних субсидій експортерам, підвищенні імпортних зборів, мит на імпортні
товари, відміні податку з відсотків, що виплачуються
країнам – власникам цінних паперів, з метою надходження капіталів у країну.
Для платіжного балансу існує низка різнопланових проблем, – економічні, політичні, психологічні
[3]. Окрім того, велике значення має ступінь втручання держави в економіку.
Платіжний баланс прямо і пропорційно
пов’язаний із процесом відтворення [3]. Прямо цей
процес вплив на формування платіжного балансу,
а пропорційно через діалектичну взаємодію з курсами валют, емісію, станом золотовалютних запасів,
зовнішню заборгованість.
Наявність позитивного чи від’ємного сальдо свідчить про значні диспропорції в платіжному балансі.
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Такі системні диспропорції платіжного балансу
можуть бути викликані зміною рівня цін на товари та
послуги, структурними диспропорціями економіки в
цілому, зміною рівня доходу населення, незалежним
рухом великих мас капіталу.
Окрім того, на стан платіжного балансу можуть
впливати наступні фактори [ 2]:
– нерівномірність економічного і політичного
розвитку країн, міжнародна конкуренція;
– циклічні коливання економіки;
– зростання закордонних державних витрат,
пов’язаних з мілітаризацією економіки і військовими витратами;
– посилення міжнародної фінансової взаємозалежності;
– зміни в міжнародній торгівлі;
– вплив валютно-фінансових факторів;
– негативний вплив інфляції;
– торговельно-політична дискримінація окремих
країн;
– надзвичайні обставини: неврожай, стихійні
лиха, катастрофи.
Подібні проблеми часто виникають в країнах,
що розвиваються. Їх спеціалізація на постачанні на
зовнішні ринки одного-двух сировинних товарів, при
різкому падінні цін на сировину, може призвести до
катастрофічного стану активної частини платіжного
балансу, що практично повністю залежить від продажу сировинного товару. Ще одним поширеним
порушенням рівноваги зовнішніх платежів є змінювання рівня доходу, різноспрямованість національних пріоритетів окремих країн, коли керівництво
країни намагається одночасно вирішити внутрішні
(зайнятість і ріст цін) і зовнішні (рівновага балансу)
проблеми.
Доволі часто платіжний баланс опиняється
«заручником» політики економічного зростання та
розширення зайнятості. Інфляційна програма, що
забезпечує ріст виробництва і зайнятості, одночасно
буде призводити до збільшення диспропорцій платіжного балансу країни. Якщо в країні встановлений
плаваючий валютний курс, це призведе до зниження
курсу національної валюти, а при фіксованому курсі

знадобиться залучення значних зовнішніх додаткових фінансових засобів.
Таким чином на платіжний баланс впливають
наступні макроекономічні чинники – показники
національного макроекономічного регулювання
(національний дохід, рівень відсоткових ставок,
об’єм грошової емісії) та зовнішньоекономічні
(обмінний курс, стан золотовалютних резервів, торговий баланс).
Оцінки стану економіки України останнім часом
мають багато інтерпретацій. З боку державних органів
влади стан національного господарства оцінюється
як бурхливе посткризове відновлення, ріст доходів
бюджету та масштабних структурних реформах. З
іншого боку, за оцінкою провідних вчених економістів є ризик другої хвилі фінансового кризи, девальвації національної валюти та банкрутстві банків.
Для розуміння динаміки платіжного балансу
України та можливості його прогнозування необхідно навести складові, що його формують. Згідно
методики НБУ (який є відповідальним за складання)
платіжний баланс являє собою співвідношення між
сумою грошових надходжень, отриманих країною
з-за кордону та сумою здійснених нею платежів.
Основними компонентами платіжного балансу
є рахунок поточних операцій (рух товарів, послуг,
доходів та поточних трансфертів) та операції з капіталом (капітальні трансферти, нефінансові активи та
права власності, інвестиційні активи). Для розуміння
майбутньої динаміки цього показника необхідно
дослідити данні останніх двох років, оскільки протягом цього періоду економіка України знаходиться
в стані рецесії та під тиском взаємовідносин з Російською Федерацією, яка до недавніх часів виступала
основним торговельним партнером України, а також
те, що статистичні спостереження 2015–2016 рр.
ведуться без урахування тимчасово окупованих
територій.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу
у вересні становив 875 млн. дол. США (у вересні
2015 року профіцит дорівнював 146 млн. дол. США).
За січень ‒ вересень 2016 року дефіцит поточного
рахунку становив 2,3 млрд. дол. США (або 3,5% від

Таблиця 1
Платіжний баланс України: аналітична форма представлення (млн. дол. США)
2015
2016
Статті платіжного балансу
січень
–
січень –
вересень
вересень
вересень
вересень
А. Рахунок поточних операцій
146
128
–875
–2292
3124
26327
2902
23766
Експорт товарів
3302
28659
3527
28012
Імпорт товарів
В. Рахунок операцій з капіталом
4
450
6
49
Чисте кредитування(+)/чисте запозичення(–)
578
–869
–2213
(=А+В) 150
С. Фінансовий рахунок
–197
580
–1343
–3220
–49
–2194
–444
–3034
Прямі інвестиції(сальдо)
–446
–1740
–53
–1022
Помилки та упущення
D. Зведений баланс(=А+В–С) 347
–2
474
1007
Е. Резерви та повязані статті
347
–2
474
1007
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ВВП), за аналогічний період минулого року профіцит
дорівнював 128 млн. дол. США (або 0,2% від ВВП).
Експорт товарів знизився на 7,1%, водночас
імпорт товарів продовжував зростати – на 6,8%.
Обсяги експорту товарів становили 2,9 млрд. дол.
США. Зниження експорту відбулося за всіма основними групами товарів: мінеральні продукти (у т. ч.
руди) – на 24,6%; продовольчі товари – на 3,5%;
чорні та кольорові метали – на 3,4%; хімічної промисловості – на 26,9%; машинобудування – на 8,5%.
За дев’ять місяців 2016 року експорт товарів скоротився на 9,7%. Найбільше скоротився експорт до
Росії (у 1,5 раза) та Азії (на 11,3%).
Обсяги імпорту товарів становили 3,5 млрд. дол.
США. Зросли обсяги енергетичного імпорту – на
1,3%, а неенергетичного імпорту – на 8,5% зокрема.
За січень ‒ вересень 2016 року імпорт товарів скоротився на 2,3%. Обсяг імпорту з Росії скоротився
найбільше (в 1,5 рази).
Перевищення обсягів експорту над імпортом відбувається через зменшення споживання імпортних
товарів в наслідок їх удорожчання через девальвацію
гривні відносно ключових світових валют, що відбувається на тлі скорочення реальної заробітної плати
населення, яке формує споживчий попит.
Чисте запозичення від зовнішнього світу у вересні
(сумарне сальдо поточного рахунку та рахунку операцій із капіталом) становило 869 млн. дол. США
(у вересні 2015 року чисте кредитування дорівнювало 150 млн. дол. США).
Збільшення у вересні чистого припливу коштів за
фінансовим рахунком до 1,3 млрд. дол. США відбулось внаслідок розміщення ОЗДП під гарантії Уряду
США на суму 1 млрд. дол. США (за найнижчою в
історії України ставкою в 1,471%).
Проаналізувавши дані, можна сказати, що основні компоненти платіжного балансу групуються за
двома рахунками: рахунком поточних операцій і
рахунком операцій з капіталом і фінансових операцій. Рахунок поточних операцій відображає рух за
кордон із-за кордону товарів, послуг і трансфертних
платежів. Рахунок руху капіталів відображає рух
позикових коштів і фінансових активів: по-перше,
відтік капіталів; по-друге, приплив капіталів.
Підсумовування розділів балансу, з урахуванням
статті «Помилки та упущення», дозволяє підвести
підсумковий (зведений) баланс, який може мати або
позитивний, або негативне сальдо. Якщо підсумкове сальдо позитивно, то, отже, країна збільшує

Зведений баланс України, 1998–2016 рр.

Рис. 1. Динаміка зведеного балансу України
протягом 1998–2016 рр. [3]
свої вимоги до інших країн і, відповідно, на таку ж
суму зменшуються її зобов’язання по відношенню
до них. Навпаки, якщо підсумкове сальдо балансу
негативне, то, отже, вона повинна збільшити свої
зобов’язання по відношенню до інших країн, з тим
щоб покрити дефіцит платіжного балансу.
Згідно рис. 1 бачимо, що протягом останніх років
зведений баланс не є стабільним. У 2016 році спостерігається профіцит зведеного платіжного балансу,
що становить 474 млн. дол. США (у вересні минулого року – 347 млн. дол. США).
Формування профіциту зведеного балансу разом
з отриманням третього траншу від Міжнародного
валютного фонду (на суму близько 1 млрд. дол.
США в еквіваленті) зумовили зростання міжнародних резервів до 15,6 млрд. дол. США, що забезпечує
фінансування імпорту майбутнього періоду.
Наданий МВФ транщ Україні у розмірі
1 млрд. дол. США дозволить тримати стабільність
гривні, зафіксувати досягнуту Україною макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки
економічного зростання, що у подальшому призведе
до позитивні зміни в країні.
На сьогоднішній день зовнішній борг України скоротився на 3,8 млрд. дол. США і станом на
1 липня 2016 року становив 115,0 млрд. дол. США.
Відносно ВВП обсяг боргу скоротився зі 131,3% на
початок року до 127,2%.
Зовнішні зобов’язання фінансового та реального секторів зменшилися на 3.2 млрд. дол. США
Таблиця 2

Зовнішній борг України, 2013-2016 рр. (млн.дол.США)
Показники
на 01.07.2013
на 01.07.2014
Сектор загального державного управління
27 092
31 545
Центральний банк
3 291
2 269
Інші депозитні корпорації
21 261
21 271
Інші сектори
71 506
70 645
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг
10 779
11 340
Валовий зовнішній борг*
133 929
137 070
* З початку 2014 року дані без урахування статистики за Автономною Республікою Крим.

на 01.07.2015
35 894
4 660
15 738
59 028
9 742
125 062

на 01.07.2016
36 582
5 494
10 503
53 876
8 511
114 966
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до 72,9 млрд. дол. США (80,6% від ВВП), із них у
ІІ кварталі – на 1,3 млрд. дол. США. Борг державного сектору скоротився з початку року на 0,6 млрд.
дол. США до 42,1 млрд. дол. США (46,6% від ВВП).
Скорочення обсягів державного боргу зумовлене
зменшенням зовнішніх зобов’язань центрального
банку на 1,2 млрд. дол. США до 5,5 млрд. дол. США
за рахунок скорочення зобов’язань за операціями
своп.
Водночас зовнішні зобов’язання сектору
загального державного управління зросли протягом першого півріччя на 0,6 млрд. дол. США до
36,6 млрд. дол. США за рахунок:
– залучень від Японського агентства міжнародного співробітництва на суму 0.3 млрд. дол. США;
– реорганізації зобов’язань за гарантованими кредитами державних підприємств шляхом довипуску
ОЗДП 2015 року.
Зовнішній борг сектору інших депозитних корпорацій України на кінець першого півріччя 2016 року
становив 10,5 млрд. дол. США, що на 2,3 млрд. дол.
США менше, ніж на початок року. Головним чинником цього стало зменшення обсягів зобов’язань
українських банків за міжбанківськими кредитами
на 2,1 млрд. дол. США, у тому числі за довгостроковими – на 1.4 млрд. дол. США .
Зовнішній борг інших секторів економіки протягом першого півріччя 2016 року скоротився
на 0,8 млрд. дол. США і на 1 липня становив
53,9 млрд. дол. США (59,6% від ВВП). Основними
факторами цього стали:
– скорочення заборгованості за довгостроковими
гарантованими кредитами;
– зменшення заборгованості за довгостроковими
негарантованими кредитами, яке супроводжувалося
накопиченням простроченої заборгованості.
Зовнішній державний борг являє собою заборгованість держави за залученими з-за кордону засобів
у вигляді позик і кредитів іноземних банків та міжнародних фінансових організацій, що виплачуються
відсоткам із них, а також коштами, отриманими шляхом розміщення на міжнародних ринках державних
цінних паперів. Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього боргу країни.
Динаміка зростання зовнішнього державного
боргу України приблизно відповідає зростанню
валового зовнішнього боргу. Питома частина зовнішнього державного боргу в останні роки залишається
більш-менш стабільною і становить 25–35% від
загального зовнішнього боргу.
В цілому можна сказати, що 2016 рік є досить
легким для України в плані витрат на погашення і
обслуговування боргу. Набагато складніше доведеться в 2018 році, на який потрапляє пік виплат
МВФ, і в 2020, коли прийде час розрахуватися з ЄС
і погасити єврооблігації. Важким буде і 2024 рік –
на нього припадає термін погашення ще одного кредиту ЄС ($ 800 млн), МБРР має бути виплатити $
772,5 млн, власникам облігацій – $ 1,3 млрд.
При цьому навіть якщо б Україна більше не
позичила за кордоном жодного долара, з боргами,
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які вже є, довелося б розраховуватися до 2040 року.
Тільки на погашення комерційного боргу (за єврооблігаціями) Україна буде витрачати в середньому
по 1,3 млрд щорічно з 2019 по 2027 рік.
Отже, на сьогоднішній день для України вкрай
необхідною є розробка стратегії держави в питаннях зовнішніх запозичень. Здійснення ефективної
боргової політики в Україні передбачає розробку
концепції такої боргової стратегії, в якій державний
борг розглядатиметься не з позиції боргового тягаря
на економіку України, а як інструмент економічного
зростання в державі.
Залучені зовнішні позики повинні вести до збільшення виробничих потужностей, головним чином тих
підприємств, продукція яких йде на експорт. Збільшення експорту продукції призведе до збільшення
валютних надходжень до держави, які необхідні для
обслуговування та погашення зовнішнього боргу.
Розміри державного боргу в своїх абсолютних
значеннях можуть досягати досить великих величин, проте борг завжди мусить знаходитися в певній визначеній кореляційній залежності у відповідній пропозиції, відносно абсолютної величини ВВП.
Стратегічною метою державної боргової політики
України має стати залучення фінансових ресурсів
для ефективної реалізації програм інституційного та
інвестиційного розвитку країни із одночасним забезпеченням стабільного співвідношення державного
боргу до ВВП.
Висновки. Таким чином, без масштабних цілеспрямованих заходів не доводиться сподіватися, що
темпи зростання доходів держбюджету будуть адекватні темпам зростання витрат на обслуговування
платіжного балансу. У той же час необхідність термінової мобілізації значних ресурсів для поточних
виплат по платіжному балансу може привести до
істотної корекції ринкових макрорегуляторів, шляхом посилення режиму зовнішньоекономічної діяльності, введення валютних обмежень, повернення до
кредитної емісії, обмеження незалежності НБУ і т. д.
є важливим об’єктом регулювання як всередині держави, так і в міждержавних відносинах.
Ефективності у збалансуванні платіжного
балансу Україні доцільно досягти, застосовуючи
такі заходи:
1. Мобілізувати кошти на світовому ринку капіталів у вигляді кредитів банківських консорціумів,
облігаційних позик. У зв’язку з цим активно беруть
участь комерційні банки (особливо євробанки) в
покритті дефіциту платіжного балансу. До тимчасових методів покриття дефіциту платіжного балансу
ставляться також пільгові кредити, отримані країною по лінії іноземної допомоги.
2. Ліквідація внутрішніх економічних диспропорцій шляхом активізації державного регулювання
фінансової сфери, посилення державного контролю
за цінами та заробітною платою.
3. Регулювання платежів і надходжень по так званим «невидимим» операціям.
4. У зв’язку з активним залученням іноземних
кредитів для балансування платіжного балансу
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зовнішня заборгованість стала глобальною проблемою. Остаточним методом балансування платіжного балансу служить використання офіційних
валютних резервів та резерви конвертованої іноземної валюти.

Для вдосконалення управління державним боргом
України пріоритетним має стати визначення концептуальних засад вітчизняної боргової політики та розроблення і законодавче закріплення обґрунтованої стратегії залучення позикових коштів та їх використання.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА
ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ В УКРАИНЕ
Климцова Д.Ю.
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В данной статье рассматривается проблема функционирования рынка срочных контрактов в Украине. На основании публикаций отечественных и западных ученых, определена экономическая сущность рынка срочных контрактов и место деривативов, как финансовых инструментов, в мировой
экономике. Проведен сравнительный анализ состояния отечественного рынка деривативов по сравнению с мировым. Выделены проблемы украинского рынка производных ценных бумаг, среди которых
наиболее весомая – спекулятивная цель создания рынка. На основании изложенного материала предложен комплекс организационных и экономических мер по стабилизации ситуации на рынке деривативов Украины и дальнейшего его усовершенствования.
Ключевые слова: деривативы, рынок срочных контрактов, фондовый рынок, биржевые инструменты,
опцион, фьючерс.

Постановка проблемы. Глобализация экономического пространства и переход на электронные
технологии биржевых торгов способствовали становлению мирового биржевого рынка основным
источником размещения капиталов, что в целом способствует аккумуляции значительных объемов инвестиций, а также трансферту товарных и финансовых
потоков в глобальном масштабе. Сейчас традиционные инвестиционные инструменты, а именно: ценные бумаги, долговые обязательства, недвижимость,
пополнились различными биржевыми инструментами, которые в мировой практике получили название – «деривативы» [6]. Международный опыт показал, что с помощью деривативов на срочном рынке
осуществляется хеджирование, которое минимизирует финансовые риски.
Состояние рынка срочных контрактов Украина –
достаточно дискуссионный вопрос. Некоторые ученые считают, что рынок деривативов прошел стадию
развития и находится в стадии становления. Другая
группа исследователей считает, что в Украине рынок
срочных контрактов находится на этапе развития.
В связи с этим большинство проблем организационного и методологического характера еще не решено:
объемы торговли незначительны, а спектр деривативов – ограничен. Однако сам факт наличия в обороте на отечественном срочном рынке деривативов
и постепенный рост объемов торговли дают основания для оптимистичных прогнозов относительно
перспектив его развития.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопросов развития фондового
рынка и рынка деривативов, в частности, было
посвящено много научных работ иностранных,
отечественных ученых и исследователей. Основы
теории функционирования фондового рынка и операций и операций с производными финансовыми
инструментами сформировали классики финансовой науки: Дж. М. Кейнс, Дж. Хикс, И.Фишер и
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др. Дальнейшее развитие их идей отражено в научных работах Ф.Блека, Дж. Маршалла [1], Р. Мертона,
В. Шарпа, Ф. Модильяни, М. Миллера, Дж. Фернетти, С. Хьюза.
Отдельные аспекты создания и функционирования рынка срочных контрактов в Украине изучали
В. Бралатан, Н. Дегтярева, И. Кицюк, Г. Коваль,
В. Мищенко, О. Сохацкая [2-5], М. Гапонюк, А. Мендрула, А.Н. Мозговой, А. Парандий, Н.И. Чередниченко и др.
Постановка задания. Целью данной статьи
анализ состояния рынка срочных контрактов Украины. Выявление проблемных аспектов в его функционировании и предложение организационных, а
также экономических мер по устранению выявленных проблем.
Материал и результаты исследования. Рынок
деривативов – это сложный и развитый механизм с
разнообразной инфраструктурой, которая включает в
себя ведущие биржи мира, международные системы
внебиржевой торговли на базе электронных средств
связи и широкий спектр организаций, выполняющих клиринговые, брокерские и дилерские функции.
Наиболее активными и непосредственными участниками рынка срочных контрактов являются банки,
которые проводят операции как с собственными
средствами, так и со средствами клиентов по их
поручению. На сегодня объем мирового рынка деривативов оценить достаточно сложно, эксперты называют разные цифры: от 600 до 1500 трлн долл. Анализ современного состояния мирового биржевого
рынка деривативов за последние годы, проведенный
на основе использования статистических отчетов
Ассоциации фьючерсной индустрии (Futures Industry
Association), свидетельствует о практически неизменной тенденцию роста объема заключенных сделок на основных мировых биржах, кроме 2012 года.
Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. и
значительные ценовые колебания привели к сниже-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

нию использования на биржах финансовых инструментов, однако в последние 2 года наблюдается рост
группы товарных деривативов. Так, в 2012 г. общий
объем торговли деривативами на мировых биржах
снизился на 15,3%. В 2012 мировой биржевой рынок
характеризовался наибольшим уровнем спада и
снижением объемов биржевых торгов за последнее
десятилетие [6].
С 2004 г. мы можем наблюдать повышение объемов торговли деривативами на мировых фондовых
рынках. Даже глобальный кризис не смог существенно повлиять на динамику срочного рынка. Так,
в 2008–2009 гг. Объем рынка не уменьшился, однако
существенно замедлились темпы роста. И хотя в
2010 г. они возобновились, в 2012 г. тенденция вновь
изменилась, а объем биржевых сделок с деривативами уменьшился по сравнению с 2011 г. на 15,3%
(рис. 1).

Темп прироста торговли

Рис. 1. Мировой объем и прирост биржевой
торговли деривативами
(Разработано автором на основании источника [11, с. 15])

После 2012 г., когда глобальные рынки деривативов пострадали больше, торговая деятельность
несколько оживилась. В 2013–2014 гг. наблюдается незначительный рост объема мировой биржевой торговли на 2,3%. Общее количество сделок,
заключенных на мировых биржах в 2014 достигла
21,86 млрд. соглашений [11], что почти на 23% выше
по сравнению с кризисным 2008 годом.

По данным Ассоциации фьючерсной индустрии [11] в общей структуре мировой биржевой
торговли по видам сделок в последние годы фьючерсные и опционные контракты находятся почти
в равных частях. В частности, в 2014 г. фьючерсы
составили 56% (12,2 млрд. сделок) и 44% опционы
(9,8 млрд. сделок). Доля фьючерсов в 2014 г. по сравнению с 2013 практически не изменилась, в отличие
от доли опционов, которая выросла на 3,1%.
По структуре биржевой торговли деривативами
на мировых рынках следует отметить, что доминирующими остаются деривативы на финансовые
инструменты, в то время как на торговлю товарными
деривативами в 2014 приходится 16,5% общего объема (табл. 1).
Так, объем реализованных биржевых инструментов на аграрную продукцию в 2014 г. вырос на
15,7%, на цветные металлы – на 35%. Даже несмотря
на то, что торговля этими инструментами выросла
в общей структуре мировой биржевой торговли, она
все еще занимает незначительный удельный вес.
В Украине рынок производных финансовых
инструментов, как было отмечено ранее, находится на стадии становления. Считается, что более
быстрое развитие деривативов в Украине могло бы
стать одним из факторов стимулирования товарного
и финансового рынков, способствовало бы формированию рыночных инструментов управления
риском и механизмов биржевой торговли. Однако,
эти положительные тенденции, которые, по мнению
многих ученых, могут быть достигнуты за счет развития рынка деривативов в Украине, пока не подтверждены отечественной практикой, тогда как спекулятивная составляющая операций с деривативами
уже достаточно четко прослеживается.
Если проанализировать структуру отечественного фондового рынка по экономической природе
ценных бумаг, то можно увидеть, что наибольший
удельный вес в общем объеме торгов на рынке занимали сначала долевые ценные бумаги (акции), затем
– долговые ценные бумаги (облигации) наибольший
рост роли производных ценных бумаг приходится
на период с 2011 по 2012 (табл. 2). Так, в 2011 году
Таблица 1

Структура мировой биржевой торговли, млрд. соглашений
Годы
Биржевой сектор
2009
2010
2011
2012
Ценные бумаги
5,6
6,3
7,1
6,5
Фондовые индексы
6,4
7,4
8,5
6,0
Процентные ставки
2,5
3,2
3,5
2,9
Аграрная продукция
1,0
1,3
1,0
1,2
Энергоресурсы
0,7
0,7
0,8
0,9
Валюта
0,9
0,5
3,1
2,4
Цветные метали
0,4
0,6
0,4
0,5
Драгоценные метали
0,1
0,2
0,3
0,3
Другие виды
0,1
0,1
0,2
0,5
Всего
17,7
22,4
24,9
21,2

Разработано автором по данным источника [8]

2013
6,4
5,4
3,3
1,2
1,3
2,5
0,6
0,4
0,4
21,6

2014
6,5
5,8
3,2
1,4
1,1
2,1
0,8
0,3
0,5
21,8

Изменение 2014 г.
к 2013 г.,%
+1,6%
+8,3%
–1,9%
+15,7%
–11,8%
–15,1%
+35,0%
–14,5%
+2,2%
+1,5%
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объем торгов деривативами в Украине вырос на
545% по сравнению с 2010 годом, а в 2012 году –
еще на 4,4% по сравнению с 2011 годом. С 2012 года
объем деривативов на украинском фондовом рынке
уменьшался: на 13% в 2013 и на 56% в 2014 соответственно.
Стоит отметить, что в период до 2010 г. биржевая торговля финансовыми деривативами в Украине
была представлена только опционами. Анализ опционной торговли контрактами по 2000-2012 гг. приведен на рисунке 2. Стоимостный анализ динамики
опционной торговли показал, что за 2005–2012 гг.
общий размер заключенных контрактов сократился
на 95,92%, что свидетельствует о том, что производные финансовые инструменты в Украине пока не
прижились, а рынок деривативов в целом до сих пор
находится на стадии становления.
В 2013 г., по сравнению с предыдущим годом,
объем выпуска опционов сократился на 100%. Это
произошло из-за принятия проекта решения «О внесении изменений в Порядок регистрации выпуска
опционных сертификатов и проспекта их эмиссии».
Согласно которому, были установлены требования
о существовании опционных сертификатов исключительно в бездокументарной форме и изменился
порядок осуществления эмиссии опционных сертификатов в соответствии с Законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».
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Рис. 2. Объем випуска опционов в Украине
в 2000–2012 рр.
Отсутствие в структуре отечественного биржевого оборота товарных деривативов (фьючерсных контрактов и опционов) свидетельствует, что
на современном этапе товарные биржи в Украине

практически не выполняют ценовую и стабилизационную функции [7]. Деривативы на сельскохозяйственную продукцию существуют только в виде
государственной форвардной закупки. О фьючерсах
и опционах отечественные производители и перерабатывающие предприятия практически не слышали
и не понимают их основную цель и особенности
использования. По финансовому рынку, ситуация
несколько лучше, но далека от реалий мировых тенденций. В частности, биржевая торговля деривативами на процентные ставки и валютные курсы также
все еще не внедрена. Поэтому, биржевой рынок
деривативов присутствует только на фондовом сегменте. По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку [8] мы видим, что в
структуре биржевой торговли деривативы занимают
незначительную часть. Ухудшили ситуацию налоговая и депозитарная реформы украинского фондового
рынка: в 2013 г. объем деривативов сократился на
треть (табл. 2).
Сравнительный анализ процессов становления
срочных рынков в развитых странах и в Украине
позволяет выявить ряд существенных различий. В
мировой практике зарождение срочной торговли
связано с появлением прежде всего ее внебиржевой
формы – форвардных контрактов. Достижение спекулятивных целей на внебиржевом срочном рынке
довольно проблематично, поэтому большинство внебиржевых сделок заключается с целью хеджирования.
При зарождении отечественного рынка деривативов преобладали спекулятивные тенденции.
На начальном этапе формирования рыночных основ
в Украине не было объективных причин для возникновения срочного рынка, если иметь в виду
задачи хеджирования рисков, которые решаются в
западной экономике. Скорее создания фьючерсных
бирж стало продолжением процесса копирования
форм организации зарубежных финансовых рынков.
Итак, в отличие от развитых стран срочная торговля
в Украине возникла преимущественно как спекулятивная, что в значительной степени обусловило ее
уязвимость [10].
Исходя из всего вышесказанного можно определить следующие основные проблемы, препятствующие развитию рынка деривативов в Украине:
– отсутствие единой и целостной концепции развития национального рынка капитала и скоординиТаблица 2

Сравнительная структура торговли по видам финансовых инструментов
на фондовых биржах Украины
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
Виды
биржевых
млрд
млрд
млрд
млрд
%
%
%
%
инструментов
грн
грн
грн
грн
Акции
59,8
45,2
90,8
37,6
23,4
8,9
45,3
9,5
Облигации
67,7
51,2
121,1
50,1
205,4
77,7
401,6
84,6
Деривативы
3,7
2,8
23,9
9,9
25,0
9,5
22,0
4,6
Другие
1,1
0,8
5,9
2,4
10,6
4,0
5,7
1,2
Всего
132,3
100
241,7
100
264,4
100
474,6
100
Разработано автором по данным НКЦПФР [8]
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2014 р.
млрд
%
грн
26,6
4,2
592,9
93,4
9,6
1,5
6,3
1,0
635,1
100
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рованной, последовательной государственной политики в сфере финансового рынка;
– фрагментарное, узкоспециализированное правовое регулирование;
– высокая зависимость от активности индивидуальных игроков и недостаточное участие на рынке
институциональных инвесторов;
– высокая спекулятивная составляющая рынка
производных финансовых инструментов;
– неготовность хеджеров к применению таких
инструментов, поскольку они являются достаточно
рискованными в Украине;
– недостаток инновационных инструментов;
– политическая, экономическая и финансовая
нестабильность;
– недостаточный уровень подготовки специалистов для работы на рынке деривативов.
Учитывая, что производные финансовые инструменты применяются в различных секторах финансового рынка – и на валютном, и на фондовом рынке, и
в банковском секторе, невозможно сформулировать
единые предложения по преодолению проблем развития рынка деривативов в Украине. Любая унификация здесь приведет к неэффективности предложенных мероприятий в определенных секторах
обращения производных финансовых инструментов. Поэтому перспективные направления развития
рынка деривативов, приведенные на рисунке 3, явля-

ются обобщенными и требуют дальнейшей конкретизации.
НКЦБФР предложила свою программу развития рынка деривативов на 2015–2017 гг., к которой
отнесли:
– создание условий для распространения использования деривативов как на фондовых, так и товарных рынках;
– распространение использования деривативов
для справедливого ценообразования на фондовые
(товарные) активы;
– введение механизма использования деривативов для хеджирования рисков;
– урегулирование вопроса надзора за исполнением деривативных контрактов [9].
Выводы. Рынок деривативов в Украине сейчас
находится на этапе становления. Он не выполняет
основное свое назначение – хеджирование рисков, а
функционирует преимущественно для удовлетворения потребностей спекуляции. Его развитию препятствует довольно значительное количество проблем
как стратегического, так и тактического характера,
основные из которых – отсутствие последовательной и взвешенной государственной политики по
регулированию этого рынка и макроэкономическая
нестабильность.
Первоочередными условиями развития отечественной биржевой торговли деривативами должны

Направления развития рынка деривативов в Украине
Развитие инфраструктуры рынка производных ценных бумаг
Создание эффективной законодательной базы
Применение маркетинговых стратегий продвижения срочных контрактов
Совершенствование учета операций с деривативами
Привлечение на срочный рынок крупных компаний - потенциальных хеджеров,
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Рис. 3. Перспективные направления развития ринка деривативов в Украине [10]
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стать: стабилизация политико-экономической ситуации в стране; формирование соответствующей нормативно-правовой базы; создание благоприятного
инвестиционного климата для привлечения ино-

странного спекулятивного капитала; формирование
эффективно действующей биржевой инфраструктуры; создание открытого и прозрачного электронного информационного пространства.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ
ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ
Клімцова Д.Ю.
студентка
Одеського національного економічного університету
У поданій статті розглядається проблема функціонування ринку термінових інструментів в Україні. На підставі публікацій вітчизняних і західних вчених, визначено економічну сутність ринку термінових контрактів
і місце деривативів, як фінансових інструментів, у світовій економіці. Проведено порівняльний аналіз стану
вітчизняного ринку деривативів в порівнянні зі світовим. Виділено проблеми українського ринку похідних
цінних паперів, серед яких найбільш вагома – спекулятивна мета створення ринку. На підставі викладеного
матеріалу запропоновано комплекс організаційних та економічних заходів щодо стабілізації ситуації на ринку
деривативів України і подальшого його вдосконалення.
Ключові слова: деривативи, ринок термінових контрактів, фондовий ринок, біржові інструменти, опціон,
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This article describes the problem of functioning of derivatives market in Ukraine. Based on the publications of
domestic and foreign scientists determined the economic substance of the futures contracts market and place of derivatives as financial instruments in the global economy. A comparative analysis of the domestic derivatives market with
global futures contracts market was made by us. Identified problems of Ukrainian derivatives market, among which
the most weighty is speculative purpose of creating market. Based on the above material suggested a set of organizational and economic measures to stabilize the situation on derivatives market in Ukraine and its further improvement.
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Тополенко Н.М.
кандидат наук державного управління, доцент,
Університет митної справи та фінансів
Колесникова А.М.
магістр з обліку і аудиту
Університету митної справи та фінансів
У статті досліджено сутність економічної категорії «заробітна плата» та розкрито основні підходи до
її трактування. Запропоновано власне визначення поняття «заробітна плата». Висвітлено актуальні
проблеми сучасного стану заробітної плати в бюджетній сфері та запропоновані шляхи їх вирішення.
Виділені причини низької заробітної плати в Україні та запропоновано шляхи їх подолання. Розглянуто особливості обліку нарахування заробітної плати працівникам, та утримань, пов’язаних з нею в
бюджетних установах.
Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, нарахування заробітної плати, фонд оплати праці,
мінімальна заробітна плата, проблеми обліку.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство без
бюджетних установ і організацій навряд чи можна
уявити, як би стрімко не розвивались ринкові відносини з їх приватною власністю. В сучасних умовах
заробітна плата стала головним елементом відтворювання робочої сили. Заробітна плата являє собою
один з головних показників і чинників рівня соціально-економічного життя кожної країни, колективу,
людини.
На сьогодні в сфері соціально-економічних відносин найбільшими проблемами для працівників
бюджетних установ, на нашу думку, є велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною
праці. Дослідження низького рівня заробітної плати
у значної частки населення дозволяє стверджувати,
що Україна належить до трійки найбідніших країн
Європи. За даними Всесвітнього банку в Україні
понад 70% населення належить до категорії бідних.
Особливістю українських реалій є й те, що певна
частка зайнятого населення, в тому числі висококваліфікованих працівників, належать до категорії
бідних саме через низький рівень доходів від зайнятості. Тобто, навіть маючи роботу, людина фактично
не може нормально відтворювати себе на ті кошти,
які їй платить держава або роботодавець.
Складовою всіх витрат, що здійснюються в
бюджетних установах, є видатки на оплату праці, на
які припадає у середньому від 60% до 85% сукупних витрат, що здійснюються ними. Таким чином,
облік видатків на оплату праці є одним із найважливіших напрямків роботи облікового апарату кожної
бюджетної установи.
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю наближення рівня продуктивності праці,
заробітної плати і доходів працівників бюджетних
установ до рівня розвинених країн шляхом створення
відповідних умов для високопродуктивної трудової
діяльності між роботодавцями та державою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методичні і прикладні питання обліку
та контролю розрахунків з персоналом по оплаті
праці завжди були предметом наукових досліджень,
зокрема, таких відомих українських вчених – економістів, як: Атамаса П. Й., Білухи М. Т., Бутинця Ф. Ф.,
Грабової Н. М., Кoлoти А. М., Кyжeльного М. В.,
Кyлaкoвcької Л. П. тa інших. Наукова економічна
література приводить велику кількість визначень
заробітної плати, а її автори постійно намагаються
удосконалити визначення сутності заробітної плати
та функцій, які вона повинна виконувати в сучасних
умовах ринкової економіки.
Проблему сучасного стану заробітної плати
досліджували та продовжують досліджувати багато
науковців, а саме: В.С. Василенко, О.С. Ветлужська, А.О. Гордеюк, Ю.М. Іванечко, П.М. Матюшко,
А.І. Радчук, Т.В. Сизикова, С.В. Цимбалюк та ін.
У своїх працях наукові діячі та фахівці-економісти
змістовно розглядають найважливіші проблеми
оплати праці в умовах вітчизняної економіки, що
склалися на сьогодні.
Метою статті є розробка власного визначення
поняття «заробітна плата» та висвітлення головних проблем, пов’язаних з оплатою праці працівників бюджетних установ та дослідження особливостей її обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Серед усіх ресурсів, що використовуються у процесі діяльності будь-якої установи, виняткове місце
належить праці. В умовах недосконалості ринкових
регуляторів формування заробітної плати, процеси
у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру.
Рівень заробітної плати є важливим якісним
показником економічного господарювання країни
[1, ст. 112].
Заробітна плата при правильній організації забезпечує прямий і безпосередній зв’язок доходів з кіль-
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кістю і якістю витраченої праці. Саме за її допомогою оцінюється кваліфікація працівника, складність
виконуваної ним роботи, обсяг та якість вироблених
матеріальних благ, наданих послуг. Тобто, показники оплати праці дають загальне уявлення про внутрішню діяльність бюджетної установи та виступають засобом контролю за мірою праці.
Найбільш поширеними в трудовому законодавстві є терміни «заробітна плата» та «оплата праці».
Саме вони стали об’єктом більш ретельної уваги
науковців. Але вчені досі не досягнули одностайності в розумінні змісту цих термінів. Дослідимо
деякі з них (табл. 1).
Таким чином, підходи науковців щодо визначення
дефініції «заробітна плата» неоднозначні. Базуючись на вище викладеному матеріалі, нами розроблено та пропонується власне визначення економічної сутності поняття «заробітна плата», яке полягає
в наступному: «заробітна плата – це економічна
категорія, рівень якої залежить від умов і складності
виконаної працівником роботи і встановлюється у
розмірі, не менше за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу».
Від організації обліку оплати праці залежить
якість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з робітниками з оплати праці. Здійснюючи
удосконалення організації обліку оплати праці, установа має підходити до цього питання обґрунтовано,
враховуючи доцільність, використовуючи результати
наукових досліджень і передового досвіду.
В Україні практично створено законодавчо-нормативну базу регулювання оплати праці відповідно
до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій
економіці. Водночас механізми державного і колективно-договірного регулювання оплати праці ще не
спрацьовують в повному обсязі. На сьогодні у цій
сфері існує велика кількість невирішених питань і
суперечностей. Для більшості населення заробітна
плата втратила свою відтворювальну та стимулювальну функції і фактично перетворилася на різно-

вид соціальних виплат, не пов’язаних з кількістю,
якістю та кінцевими трудовими результатами. При
цьому, її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з розвиненими державами світу.
Заробітна плата в бюджетних установах є виплатами працівникам, що надаються за використану
працю та є ціною витраченої праці.
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати
працівникам», встановлено методичний фундамент
для створення в бухгалтерському обліку інформації
щодо виплат працівникам, та її розкриття у фінансовій звітності [4]. В цілому виплати працівникам
діляться на три групи (рис. 1.).
Поточні виплати включають заробітну плату за
окладами та тарифами, інші нарахування з оплати
праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки
та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають
сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні
періоду, у якому працівники виконують відповідну
роботу.
Виплати при звільненні передбачають виконання
зобов’язань, які визнаються у разі, якщо суб’єкт державного сектору має невідмовне зобов’язання звільнити працівника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати
при звільненні згідно із законодавством, контрактом
чи іншою угодою.
Інші виплати працівникам, зокрема матеріальна
допомога, визнаються зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому
періоді, дає їм право на отримання таких виплат.
На сьогодні заробітна плата в Україні виконує
такі функції:
– збереження зайнятості, запобігання безробіттю
ціною заниження заробітної плати;
– забезпечення соціальних гарантій;
– збереження попереднього статусу, пов’язаного з
попереднім робочим місцем;

Таблиця 1
Дослідження поняття «заробітна плата» у літературних джерелах
Автор
Визначення
Заробітна
плата
–
це
винагорода,
обчислена,
як правило, у грошовому виразі, яку за
Закон Украйни
трудовим
договором
власник
або
уповноважений
ним орган виплачує працівникові за
«Про оплату праці» виконану ним роботу [9].
Покропивний С.Ф.

Мартин О.М.
Бутинець Ф.Ф.
Васильчак С.В
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Заробітна плата – це економічна категорі я, яка відображає відносини між найманими
працівниками і роботодавцями щодо розподілу новоствореної вартості (доходу). Якщо
для перших заробітна плата є основною формою доходу, то для інших – елементом
витрат на виробництво, чинником конкурентоспроможності продукції, складовою доходу
підприємства [2, ст. 142].
Заробітна плата – це оплата послуг праці робітника, яка відображаючи соціально – економічне становище в національній економіці та рівень життя у суспільстві, дає можливість робітникові і його сім’ї забезпечувати поточне споживання, а також заощаджувати
на майбутнє споживання [3].
Заробітна плата – оплата праці найманих працівників, яка виражає перетворену форму
вартості і ціни робочої сили.
Заробітна плата – це будь-який заробіток, обчислений у грошовому виразі, що його за
трудовим договором власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану роботу або надані послуги.
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– стримування інфляції (через затримку виплати
заробітної плати);
– перерозподіл зайнятих за галузями і сферами
економіки;
– поширення нелегальної діяльності та вторинної
зайнятості;
– посилення мобільності робочої сили.
Рівень заробітної плати забезпечує не більше
21% відтворення робочої сили, що не відшкодовує
навіть прямих затрат праці і не забезпечує зацікавленості в переорієнтації робочої сили на пріоритетні
сфери діяльності. Причинами загострення проблеми
державного регулювання оплати праці є:
– відсутність дієвого контролю з боку держави за
політикою оплати праці;
– недосконалість науково-методичного забезпечення процесу регулювання оплати праці;
– невиконання чинного законодавства.
Отже, вважаємо за необхідне переглянути політику регулювання оплати праці в частині посилення
контролюючих функцій держави за процесом формування та розподілу витрат від національного до
локального рівнів економіки, що зумовлює необхідну розробку методології та основ обґрунтованого
збільшення витрат на оплату праці в Україні.
Головними недоліками оплати праці у державному секторі є низькі ставки і оклади, незначна міжпосадова диференціація заробітної плати, неадекватна оцінка праці провідних спеціалістів.
Однією із значних проблем оплати праці в
бюджетних установах є необґрунтовано низький
рівень мінімальної заробітної плати (далі – МЗП).
МЗП є одним із базових соціальних стандартів,
формування механізму якого є комплексною системною проблемою макроекономічного рівня. МЗП
в нашій крані регулярно зростає. Проте при розрахунках МЗП практично не враховується прогнозний рівень зростання макропоказників української
економіки, офіційні ставки мінімальної зарплати і
прожиткового мінімуму не завжди переглядаються у
зв’язку з підвищенням індексу споживчих цін.
Мінімальна заробітна плата в Україні на 2017
рік встановлена законом «Про Державний бюджет

на 2017 рік» згідно із поданням Мінфіну України
(табл. 2). Тому в поточному році працездатне населення України матиме збільшення рівня мінімальної
зарплати, а отже, і заробітної плати в цілому [6].
Таблиця 2
Очікуваний розмір мінімальної заробітної плати
у 2017 році
МЗП, Місяць Розмір МЗП,
Місяць Розмір
грн.
грн.
Січень
1600,00
Липень
1684,00
Лютий
1600,00
Серпень
1684,00
Березень
1600,00
Вересень
1684,00
Квітень
1600,00
Жовтень
1684,00
Травень
1684,00
Листопад
1684,00
Червень
1684,00
Грудень
1762,00
Як бачимо з табл. 1, мінімальна заробітна плата
підвищиться з 1450 грн. (з 01.05.2016 року) до
1600 гривень у 2017 році. В результаті рівень інфляції, як планують в Кабінеті міністрів України (далі –
КМУ), досягне 12%, що є негативним показником
для країни. Індекс споживчих цін протягом усього
2017 року за прогнозами буде підвищений лише на
один відсоток і становитиме, відповідно, 102,5% за
рік, якщо порівнювати зі станом на весь 2016 рік,
коли індекс складав 101,1%. Ця цифра виглядає
загрозливою, проте індекс інфляції в 2017 році набагато кращий, ніж стан справ, наприклад, у 2015 році,
який наразі є найгіршим роком української економіки. Тоді індекс споживчих цін нараховував 143,3%.
Передбачається, що у 2017 році темпи зростання
соцстандартів також випередять рівень інфляції. Так,
якщо інфляція в 2017-му році очікується на рівні
8,1%, то соціальні стандарти зростуть на 10,1%. Відповідно, в наступному році мінімальна зарплата буде
1700 гривень. При цьому рівень безробіття (серед
українців віком від 15 до 70 років) повинен скоротитися з 9,9 до 8,7%.
Однак цих темпів зростання, на нашу думку,
недостатньо. Щоб доходи українців повернулися
на рівень 2014 року, при сучасних цінах мінімальна

Виплати працівникам
Поточні виплати

Інші виплати працівникам
Виплати при звільненні

– заробітна плата зо окладами та тарифами,
інші нарахування з оплати праці;
– виплати за невідпрацьований час
(відпустки та інший оплачуваний
невідпрацьований час);
– премії та інші заохочувальні виплати

Матеріальна допомога

Рис. 1. Групи виплат працівникам державного сектору
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зарплата в наступному році повинна бути не менше
2562 гривень. Так, з 2014 року ціни виросли як мінімум на 80%, а соціальні стандарти – всього на 31%.
У державному бюджеті України заплановано
підвищення прожиткового мінімуму та рівня його
забезпечення темпами, не менше ніж на 2 процентних пункти більше показника прогнозного індексу
споживчих цін.
Вважаємо, що виникла нагальна потреба перерахувати споживчий кошик, склад якого, згідно із законом, має переглядатися кожні 5 років. За словами
фахівців новий спожив кошик мають сформувати не
за нормативним методом, а за фактичним – з урахуванням тих товарів, які реально потрібні людям.
Але спочатку необхідно прийняти зміни до
закону «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р.
№ 966-XIV і внести зміни до порядку формування
споживчого кошика [10].
Уряд закладає у проекті бюджету на 2017 рік
збільшення заробітних плат освітянам та лікарям на
20-30%, що співпадає з можливостями національної
економіки.
Так, заробітна плата вчителя вищої категорії,
12 тарифний розряд, станом на 1 грудня становитиме – 4813 грн, з 1.01.2017 року – 5708 грн, з
1.12.2017 – 6400 грн (рис. 2).
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Рис. 2. Середня заробітна плата педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних
закладів у 2016–2017 рр.
Ми маємо достатньо суттєве зростання близько
900 грн. Але враховуючи те, що зараз по факту зарплати є менші, то очікується, що це зростання буде
більше ніж 1000 грн від розміру зарплати, яка є на
сьогодні.
Шляхом вирішення проблеми низької заробітної
плати в Україні може бути узгодження МЗП з прожитковим мінімумом та приведення їх до гідного
рівня.
Також досить актуальною проблемою оплати
праці в бюджетних установах є її диференціація. На
сьогодні в Україні в галузях, де працюють найбільш
кваліфіковані працівники (освіта, охорона здоров’я
тощо) середньомісячна заробітна плата значно
нижче середньої зарплати по країні.
Основними причинами диференціації заробітної
плати працівників є відмінності в:
– розвитку галузей і територій;
– нормативно-правових умовах регулювання
оплати праці;
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– співвідношення попиту та пропозиції робочої
сили на регіональних ринках праці за професіями,
рівнями класифікації;
– складності, умовах праці;
– цінності посади;
– рівнях компетенції працівників тощо.
Таким чином, в України були і залишаються незадовільні співвідношення заробітної плати, а це означає, що заробітна плата не формується під впливом
чинників, що визначають рівень оплати праці в світовій практиці: кількості і якості праці, результатів
праці, а визначається належністю до певної сфери
економічної діяльності. Цей факт призводить до підриву мотивації до праці.
Для вирішення проблеми диференціації рівня
заробітної плати пропонуємо удосконалити тарифну
систему шляхом запровадження єдиних тарифних
сіток (далі – ЄТС) для всіх категорій працівників
установ з урахуванням особливостей праці в різних підрозділах. Такий хід цілком себе виправдовує,
оскільки дає змогу оптимізувати міжкваліфікаційну
та міжпосадову диференціацію тарифних ставок і
посадових окладів і тим самим підвищити стимулювання кваліфікаційного росту працівників.
Не менш важливою проблемою організації оплати
праці є недостатня автоматизація даної ділянки
обліку. Для вдосконалення процесу обліку оплати
праці необхідно удосконалити автоматизовані програми обробки інформації ділянки заробітної плати в
бюджетних установах, що надасть можливість значно
зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки.
Для обліку розрахунків з оплати праці працівників бюджетних установ застосовується рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці». Цей рахунок
активно-пасивний, балансовий, розрахунковий. На
рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться
узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який належить як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати праці (за всіма
видами заробітної плати, премій, допомоги тощо).
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати
праці» відображається нарахована працівникам
основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності. Інші нарахування за дебетом – виплата заробітної плати, премії,
допомоги тощо, а також суми утриманих податків,
платежів за виконавчими документами й інші утримання із сум оплати праці персоналу [7].
Аналітичний облік розрахунків з персоналом здійснюється за кожним працівником, видами виплат та
утримань. Сума всіх нарахувань заробітної плати за
кожним аналітичним рахунком дорівнює кредитовому
обороту синтетичного рахунку 66 за звітний місяць.
Для виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ здійснюється її нарахування, що
становить розрахунок заробітку за місяць, з урахуванням посадового окладу, різних доплат і надбавок,
премій, допомоги, оплати відпусток за урахуванням
утримань. Особливості мають і нарахування на фонд
оплати праці (далі – ФОП) та заробітна плата працівників бюджетних установ.
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На ФОП бюджетних установ нараховується
єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ). Якщо до
01.01.2016 р. для бюджетників ставка ЄСВ у частині нарахувань на ФОП становила 36,3%, то з
01.01.2016 р. вона складає 22%. Слід зазначити, що
така єдина ставка ЄСВ (22%) застосовується як до
зарплати, так і до лікарняних та декретних.
Відбулися законодавчі зміни і щодо максимальної величини бази нарахування ЄСВ. З 01.01.2016 р.
вона становить 25 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатної особи (34450 грн.), установленої
законом України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (зі змінами)
(далі – Закон 2464). До 01.01.2016 р. максимальна
величина складала 17 розмірів прожиткового мінімуму (23426 грн.)) [8].
У разі якщо база нарахування єдиного внеску
не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.
Із сум нарахованої заробітної плати працівників
бюджетних установ, осіб, що працюють в бюджетних установах за трудовими договорами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові
роботи, здійснюють утримання, обов’язковими з
яких є ЄСВ, податок на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО) та військовий збір.
Ставка ПДФО на 2016 рік встановлена в розмірі
18% (до 01.01.2016 р. ця величина становила 15%
з зарплат до 12180 грн, і 20% із сум перевищення
над 12180 грн). Її використовують практично, коли
обкладають всі види доходів наших громадян [5].
Щодо утримання ЄСВ з доходів працівників
бюджетних установ, то згідно Закону 2464 він взагалі не здійснюється (з 01.01.2016 р. утримання
3,6%, 6,1% відмінено) .
Як і раніше, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодавця у
вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП).
Розмір ПСП визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи (далі –
ПМПО), встановленого на 1 січня звітного податкового року. З 01.01.2016 р. передбачалося що ПСП
мала дорівнювати 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Проте змін не відбулося, і ПСП і надалі дорівнює половині розміру
ПМПО. Граничний розмір доходу, що дає право на
застосування ПСП, протягом всього 2016 року становить 1930 грн.
В липні 2014 року в українське законодавство до
категорії обов’язкових утримань із заробітної плати

тимчасово, до окремого рішення щодо його скасування, введено поняття «військовий збір», який становить 1,5% від заробітної плати, і який залишається
не змінним і в 2016 році.
Висновки. Таким чином праця була і залишається головним джерелом матеріального достатку,
умовою розвитку суспільства.
Заробітна плата як соціально-економічна категорія належить до найскладніших категорій економічної науки, аналіз якої вимагає комплексного підходу.
Відмінності у визначеннях сутності заробітної плати
обумовлені специфікою соціально-економічних відносин на кожному етапі розвитку суспільства.
На основі дослідження системи обліку заробітної плати працівників бюджетних установ, можна
виділити деякі її особливості: регулювання порядку
ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату
праці здійснює Державне казначейство України, на
основі розробки та впровадження відповідних нормативних документів, які враховують особливості
діяльності бюджетних установ; фінансування витрат
на оплату праці здійснюється на основі отриманих
бюджетних асигнувань, а також за рахунок коштів,
одержаних в результаті здійснення господарської
діяльності; асигнування витрат на оплату праці здійснюється за кошторисно-бюджетним методом; державне регулювання розміру заробітної плати державних службовців та ін.
Як бачимо, на сьогодні в Україні існує значна
кількість невирішених проблем і протиріч у сфері
оплати праці.
Зазначені проблеми оплати праці в Україні потребують вирішення у найближчій перспективі. Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових
рішень, глибоке вивчення західного досвіду, може
викликати вже в найближчому майбутньому підвищення зацікавленості працівників бюджетних установ до якісної та високопродуктивної праці.
Занижений рівень заробітної плати призвів на
сьогодні до скорочення вкрай необхідного для економіки держави попиту і підірвала загальний рівень
впевненості суспільства в майбутньому. Тому сьогодні одним із пріоритетних завдань держави повинно стати стимулювання внутрішнього споживання
та підвищення купівельної спроможності населення.
До того ж, лише справедливий розподіл доходів у
реальному секторі економіки допоможе подолати
бідність в Україні.
Підвищення заробітної плати бюджетних установ, і в цілому по Україні – потужний стимул для
всебічного розвитку вітчизняної економіки, завдяки
якому можна розраховувати на зростання внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, створення нових робочих місць, загальне
поліпшення життя населення та формування в суспільства відчуття захищеності та впевненості в майбутньому.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ УЧЕТА
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Тополенко Н.М.
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Университет таможенного дела и финансов
Колесникова А.М.
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Университета таможенного дела и финансов
В статье исследована сущность экономической категории «заработная плата» и раскрыты основные подходы
к ее трактовки. Предложено собственное определение понятия «заработная плата». Освещены актуальные
проблемы современного состояния заработной платы в бюджетной сфере и предложены пути их решения.
Выделенные причины низкой заработной платы в Украине и предложены пути их преодоления. Рассмотрены
особенности учета начисления заработной платы работникам, и удержаний, связанных с ней в бюджетных
учреждениях.
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, начисления заработной платы, фонд оплаты труда, минимальная заработная плата, проблемы учета.
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In the article the essence of economic categories “wages” and revealed the main approaches to its treatment. A
proper definition of “wages”. Deals with topical issues of the current state of wages in the public sector and proposed
solutions. Dedicated causes of low wages in Ukraine and the ways to overcome them. The features of accounting
payroll employees, and deductions, related to budgetary institutions.
Keywords: wage, payment labor, the payroll, the labor remuneration fund, the minimum wage, problems of accounting.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Компанець К.А.
кандидат економічних наук,
Національний транспортний університет
Стрімкий ріст економічних процесів в Україні, загострення міжнародної конкуренції потребує від підприємств України відповідного адаптування до швидких економічних, політичних, соціальних змін.
Саме індустрія туризму відноситься до однієї з сфер світової економіки, яка найбільш динамічно розвивається. На долю туризму припадає близько 6% світового валового національного продукту. Разом
з тим, за оцінками багатьох експертів, туристський потенціал України в різних українських регіонах
використовується не повною мірою. В статті вирішується питання підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств та адаптування їх к сучасним умовам геополітичного, геосоціального
та геоекономічному простору.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств, туристичний продукт, туристична послуга,
принципи.

Постановка проблеми. Управління підприємствами туристичної галузі в сучасних економічних
умовах стає досить складним, так як метою їх діяльності є створення та впровадження сучасного конкурентоспроможного ринкового продукту. Внаслідок
цього виникає необхідність обґрунтування теоретичних положень щодо удосконалення принципів управління підприємством з урахуванням геоекономічних,
геополітичних та геосоціальних тенденцій впливу на
їх діяльність, які сприятимуть розвитку ринкового
продукту та забезпечать конкурентоспроможні позиції на ринку. Наукова і практична актуальність цих
питань зумовила вибір теми, мету, завдання, об’єкт і
предмет наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
показав, що найменша увага науковів приділяється
принципам, що формують туристичний продукт
та туристичну послугу, хоча діяльність будь якого
туристичного підприємства не можлива без створення конкурентоспроможного туристичного продукту. Питанням сучасного управління туристичної
галузі присвячено публікації як зарубіжних, так і
вітчизняних авторів: Н. О. Алєшугіної, Я. І. Алмашій, В. Н. Бабарицької, І. Т. Балабанового, О. М. Бобарикіної, В. Ф. Буйленко, І.І. Вітерової, І. Б. Власової, І. Н. Воробйова, В. Я. Гавран, В. Р. Гуляєва,
Ю. П. Гуменюк, Е. Н. Ільїної, Д. К. Ісмаєва,
Н. І. Кабушкіна, В. А. Квартальнова, В. Ф. Кифяка,
Є. В. Козловського, О. О. Любіцева, Ф. Р. Штильмарк. В їх працях висвітлюється питання діяльності
туристичних підприємств яке орієнтоване на велику
кількість факторів і умов, що діють у постійно мінливому зовнішньому середовищі, в результаті чого
ефективність функціонування організацій туристичного ринку не можна розглядати ізольовано від соціальних, економічних та організаційних факторів.
Тому підвищення ефективності виробництва зумовлюється взаємопов’язаністю цих аспектів. Загально
прийняті принципи, які розглядають автори мож-

ливо застосовувати в будь-якій туристичній сфері
і на різних рівнях управління, але пристосування
їх до створення нового конкурентного туристичного продукту, потребує додаткового дослідження.
Мета дослідження – дослідити та запропонувати
принципи формування конкурентоспроможного
туристичного продукту.
В економічній теорії визначено поняття ринкового продукту – конкретний виріб, послуга, праця
і взагалі будь-яка власність, у тому числі інтелектуальна, що може бути об’єктом купівлі і продажу.
В законі України «Про туризм» визначено термін «туристичний продукт», як попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує
не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до
складу якого входять послуги перевезення, послуги
розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані
з перевезенням і розміщенням (послуги з організації
відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [1]. Більш
конкретне визначення туристичного продукту надає
В.Ф. Кифяк [2]. Він стверджує, що туристичний
продукт – це сукупність речових (предметів споживання) та не речових (у формі послуг) споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб
туриста, які виникають у період його туристичної
подорожі [2, с. 77].
Енциклопедія «Вікіпедія» [3] дає визначення
«туристичного продукту», як комплекс послуг, робіт,
товарів, необхідних для задоволення потреб туриста
у період його туристичної подорожі.
Розгорнуте трактування туристичного продукту
надає В.К Кіптенко [4]. Він так як і В.Ф. Кифяк
ділить туристичний продукт на три складових: тур,
додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари
(рис 1).
Тобто, можна зробити висновок, що туристичний
продукт складається з туристичних послуг, як додат-
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ково-екскурсійних так і тих що входять в тур. Отже,
конкурентний туристичний продукт – це той продукт, що формується з туристичних послуг, які задовольняють психологічні, культурні, соціальні, емоційні, духовні, естетичні та інформаційні потреби
туриста.
За рахунок розробки конкурентоспроможного
туристичного продукту туристичні підприємства
мають можливість отримувати економічний ефект
від просування нового туристичного маршруту на

туристичний ринок, за рахунок цього підвищаться
туристичні потоки, а це забезпечить стабільний дохід.
Туристична послуга, як туристичний маршрут,
формується, виходячи з форми та виду туризму, що
обумовлені законом України «Про туризм». Класифікацію туристичних маршрутів пропонується представляти в такому вигляді (табл. 1).
Маршрут екскурсії старанно розроблений маршрут проходження екскурсійної групи, пов’язаний із
процесом послідовного показу об’єктів, і розповіді
про них [5].
Науковий підхід до туризму
передбачає розгляд кожної подорожі не як простої сукупності екскурсій, а як їх системи [6].
Писаревський І. М. поділив
туристичні маршрути на спортивно – оздоровчі маршрути з
активним способом пересування
і комерційні маршрути. До групи
спортивно-оздоровчих
маршрутів відносяться всі спортивні види
подорожі як самодіяльні, так і
категорійні. Вони створюються
за допомогою туристичних клубів і перевіряються та контролюються ММК [7], а також екскурсійні маршрути, які пропонуються
і створюються туроператорами та
турагенствами, окремими туристичними бюро, вільними екскурсоРис. 1. Інтегральна структура туристичного продукту [4]
водами та гідами.
Таблиця 1
Класифікація туристичних маршрутів
Класифікаційні ознаки
За ціллю подорожі
За формами організації
За формою участі
За віком
За побудовою траси
За часом
За типами
За використанням
транспортних засобів
За сезонністю
За географією
За способом переміщення

Удосконалено автором
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Види туристичних маршрутів
культурно-пізнавальний; спортивно-оздоровчий; самодіяльний, у тому числі
з активними методами пересування; екскурсійний, діловий і конгрес-туризм;
курортний, лікувальний; гірськолижний; фестивальний; мисливський; шоптуризм; релігійний;екстремальний, навчальний; науковий.
планові, самодіяльні.
індивідуальний; груповий; сімейний.
зрілий; молодіжний; дитячий; змішаний.
лінійні (з відвідуванням одного або кількох пунктів, які знаходяться на трасі,
окрім початкового); радіальні, або стаціонарні (з відвідуванням одного пункту на
маршруті); кільцеві(зі збігом точок початку і кінця маршруту та відвідуванням
кількох пунктів на маршруті).
багатоденні (14–30 днів); кілька днів (1–3) – маршрути вихідного дня; кілька
годин (екскурсії).
тематичні (з перевагою екскурсійного обслуговування і пізнавальної спрямованості); похідні (маршрути з активними способами переміщення); спортивно-оздоровчі (з перевагою у програмі спортивних й оздоровчих заходів).
автомобільний; залізничний; авіаційний; водний; велосипедний; кінний; комбінований.
цілорічні; сезонні (ті, які функціонують у визначений сезон: лижні, водні, гірські
тощо).
міжконтинентальний; міжрегіональний; регіональний; місцевий; прикордонний.
пішохідний; з використанням традиційних транспортних засобів;з використанням
екзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, дирижабль, космічний
корабель, повітряна куля, дельтаплан). особистий транспорт туристів.
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Сасін М.П. та Гринько С.А. класифікували
cпортивні та екскурсійні маршрути за новими
видами. Фахівцями туристичної галузі розроблено
понад 100 тематичних екскурсій. Їх наочна конкретність, емоційний вплив на туристів та екскурсантів
роблять екскурсію ефективною формою популяризації та пропаганди історико – краєзнавчих знань,
національно-культурної спадщини, вигідно відрізняють її з поміж інших форм пізнавально-просвітницької роботи. У цьому контексті досить цікавими є
дані психологічної науки, які свідчать, що особливо
запам’ятовується почуте на 10%, а побачене – на 50%.
Отже, на екскурсіях, якщо виходити з цього посилання, половина побаченого залишається в пам’яті,
оскільки підкріплена емоційним сприйняттям [8].
Тобто конкурентоспроможною послугою, яка
враховує вище вказані параметри, є екскурсійні
маршрути, що складають основу туру та виступають
як і окрема послуга. Тому на наш погляд, можна виділити наступні принципи, які задовольнять потреби
споживача туристичного продукту та впливатимуть
на ефективну роботу туристичного підприємства, за
рахунок збільшення туристичних потоків через споживання нового конкурентного туристичного продукту, а саме екскурсійних маршрутів табл. 2.
Застосування цих принципів на практиці передбачає використання методів за допомогою яких здійснювався б їх вплив на впровадження конкурентоспроможного туристичного продукту у виробничу
діяльність підприємств туристичної галузі.
Запропоновані принципи базуються на соціальному факторі і направлені на різну споживчу аудиторію, тому туристичним організаціям при формуванні
такого продукту необхідно застосовувати загальні
методи, які б впливали на економічно – ефективний розвиток підприємства, покращували розвиток
соціально-культурної сфери держави та розвивали
рекреаційно– екскурсійний потенціал.
Принцип соціально-культурного спрямування,
має велике значення для розвитку регіонального
туристичного комплексу шляхом покращення середовища, архітектурного ансамблю міст та посе-

лень, відкритих територій, землекористування,
планування вулиць, пішохідних зон, чистоти та
екологічного стану тощо. При його впровадженні
обов’язково слід використовувати метод аналітичного вирівнювання динамічних рядів, метод групування та порівняння – для дослідження динаміки
розвитку туристичної галузі України; соціологічне
дослідження, логіко-аналітичний метод та статистичного аналізу для оцінки привабливості території
здійснення туристичної подорожі та уподобань споживачів туристичної послуги.
Масштабність туризму, його зв’язки з іншими
сферами економіки дозволяє застосування принципу
системності при формуванні туристичного продукту.
Це свідчить про зв’язок інфраструктурних одиниць
в такий спосіб, що спрямований на нівелювання
негативних ефектів та зростання позитивних наслідків розвитку туристичного ринку. Реалізація цього
можливо з використанням методу діалектичного пізнання економічних процесів і явищ, логічного аналізу, теорії економіки та менеджменту, теорії стратегічного управління.
Принцип ефективності та цілеспрямованості,
направлений на використання методів: економікоматематичного моделювання – для проведення
експериментального дослідження та абстрактнологічного – для здійснення теоретико-методичних
узагальнень уподобань потреб на туристичному
ринку України.
Висновки. Формування конкурентоспроможного
туристичного продукту направлено на споживачів туристичної послуги (екскурсанта) для задоволення їх потреб та отримання економічної ефективності туристичному продукту. В статті розглянута
ресурсно-цільова направленість підприємств, яка
сприяє виходу їх на глобалізаційний конкурентний
ринок за рахунок формування нового конкурентоспроможного туристичного продукту. На практиці
туристичні підприємства не завжди враховують
закономірність суспільного розвитку та соціальні
потреби туристів. Тому в дисертаційній роботі виділено групу принципів, які задовольняють ці потреби
Таблиця 2

Принципи формування конкурентоспроможного туристичного продукту
№
Принцип
Характерна ознака пристосування
п/п
врахування соціальних та культурних уподобань споживачів
Соціально-культурного Передбачає
1
туристичної
галузі, вивчення статистичної, анкетної та інформативної
спрямування
доступності при створені туристичного екскурсійного маршруту.
2
3
4
5

Соціально-економічного Передбачає мінімізацію собівартості туристичного продукту, щодо задовоспрямування
лення туристичних потреб споживача туристичної екскурсійної послуги.
Передбачає врахування цілей споживача туристичної екскурсійної послуги та
Цілеспрямованість
вивчення попиту на тематичні екскурсії на туристичному ринку.
Передбачає врахування специфіки дій по реалізації туристичної екскурсійної
Ефективність
послуги з максимальним задоволенням уподобань туриста та мінімізацією
витрат на створення конкурентоспроможного туристичного продукту.
Передбачає безперервний зв’язок при створені нового конкурентного турисСистемність
тичного продукту, як екскурсійної послуги, між всіма інфраструктурними
одиницями.
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та впливають на ефективну роботу туристичного
підприємства за рахунок збільшення туристичних

потоків через споживання нового конкурентного
туристичного продукту (маршрутів).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Компанец Е.А.
кандидат экономических наук,
Национальный транспортный университет
Стремительный рост экономических процессов в Украине, обострение международной конкуренции требует
от предприятий Украины соответствующей адаптации к быстрым экономическим, политическим, социальным изменениям. Именно индустрия туризма относится к одной из сфер мировой экономики, которая наиболее динамично развивается. На долю туризма приходится около 6% мирового валового национального продукта. По оценкам многих экспертов, туристический потенциал Украины в различных украинских регионах
используется не полностью. В статье решается вопрос повышения конкурентоспособности туристических
предприятий и адаптации их к современным условиям геополитического, геосоциального и геоэкономического пространства.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, туристический продукт, туристическая услуга,
принципы.

FORMATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS OF TOURISM
Kompanets K.A.
Ph.D. in Economics,
National Transport University
The rapid growth of economic processes in Ukraine, exacerbation of international competition requires companies
Ukraine appropriate adaptation to rapid economic, political and social change. It refers to the tourism industry one of
the sectors of the world economy, which is the fastest growing. The share of tourism accounts for about 6% of global
gross national product. However, according to many experts, the tourist potential of Ukraine in various Ukrainian
regions is not fully used. The article addressed the issue of tourism enterprises increase competitiveness and adapting
them for modern conditions geopolitical, geo-economic and geo-social space.
Keywords: competitiveness of enterprises, tourism product, tourist service principles.
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мостова Ю.Б., Крайник В.В., Булигіна Д.О.
студенти фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів
У статті проаналізовано обсяг та структуру прямих іноземних інвестицій, динаміку їх надходження
в економіку держави, досліджено розподіл надходжень та напрями вкладання зовнішніх коштів, розглянуто можливість позитивного і негативного впливу прямих іноземних інвестицій на економічний
розвиток. Визначені пріоритетні економічні сфери і напрями вкладання іноземних інвестицій.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний потенціал, фінансування, динаміка, інвестори.

Постановка проблеми. Враховуючи низькі міжнародні рейтинги України та наявність не зовсім
сприятливого інвестиційного клімату, залучення
прямих іноземних інвестицій є досить актуальним
питанням станом на сьогоднішній день. Без сумніву, залучення інвестицій являє собою довготривалий процес, який потребує і часу, і зусиль, проте,
з метою розвитку галузей, і регіонів, в яких зосереджені певні галузі, підвищити добробут громадян
можна лише через ефективне спрямування таких
ресурсів, як прямі іноземні інвестиції. Головними
перевагами, які надають прямі іноземні інвестиції є створення нових виробничих потужностей,
робочих місць, підвищення експортних показників,
розвиток і обмін новітніми технологіями, приток
іноземної валюти, а також підвищення конкурентоспроможності регіону.
В умовах глобалізації національних економік відмічається спрощення руху інвестиційних потоків
між країнами, формуються канали передачі фінансових і матеріальних ресурсів, науково – технологічних і організаційно – економічних інновацій на
новітній інформаційній основі. Більшість країн світу
спрямовують свої зусилля на підвищення інвестиційної привабливості та збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій у національну економіку.
Для України залучення додаткових фінансових
ресурсів є особливо актуальним сьогодні, у зв’язку з
відсутністю власних фінансових резервів. Економіка
України для подальшого розвитку потребує значних
капіталовкладень для оновлення виробничої бази
традиційних галузей та розвитку нових. Держава
повинна бути максимально зацікавлена в подальшому залученні іноземних інвестицій з метою розвитку вітчизняного виробництва та підвищенню
його конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іноземні інвестиції та їх вплив на економіку країни,
завжди знаходилися в центрі уваги науковців. Це
зумовлено тим, що інвестиції мають значний вплив
на розвиток економіки та її процвітання. Теоретичні
та практичні аспекти іноземного інвестування є
однією з найактуальніших тем дослідження бага-

тьох зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема
С. Реверчука, В. Федоренка, Т. Проценка, В. Солдатенка, Д. Степанова, Е.Дж. Долан, Г. Іванова, Л. Ігоніна, Д. Єндовицький, У. Шарпа та ін [4]. Проблеми
залучення іноземних інвестицій досліджували такі
вітчизняні і зарубіжні економісти, як І. А. Бланк,
Ю. В. Собольов, Б. Г. Літвак, М. В. Володькина,
Дж. Бауєр, Р. Вільсон і В. Чуа. Проблемами вдосконалювання інвестиційного клімату займалися М. Денисенко, А. Семенов, В. Комаров. Оцінка ефективності
інвестиційних процесів розкрита у працях А. Мертенса, Г. Бірмана, С. Шмідта, П. Фішера, а також
багатьох вітчизняних вчених, зокрема, В. Андрійчука, О. Білоруса, В. Буткевича, В. Гейця, О. Гаврилюка, Б. Губського, В. Новицького, А. Румянцева,
А. Філіпенка та ін [5].
Виділення раніше невирішених частин
загальної проблеми. За останні роки, Україна не
здобула серйозних досягнень у забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за
2015 рік Україна втратила 3 позиції і спустилась з
76-го (у 2014 році) на 79 місце серед 140 країн світу.
Україна знаходиться між Гватемалою та Таджикистаном. Причому показник конкурентоспроможності
України також знизився: на 0,11 з 4,14 до 4,03.
За складовою ефективності ринку товарів Україна
значно відстає за показником ефективності впливом
оподаткування на бажання інвестувати (129 місце).
Також низькі оцінки за показниками, що стосуються
прямих іноземних інвестицій: частка іноземної власності (126е місце) та вплив регулювання на прямі
іноземні інвестиції (122е) [7].
Метою статті є дослідження стану іноземного
інвестування в Україні, розгляд розподілу прямих
іноземних інвестицій по галузям економіки та розподілу за основними країнами – інвесторами, виявлення основних проблем та шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Значну роль у
забезпеченні стабільного економічного розвитку
держави та у формуванні її ресурсного потенціалу
відіграють інвестиції.
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Згідно Господарського кодексу України, інвестиціями у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних
цінностей та майнових прав в об’єкти господарської
діяльності з метою одержання доходу (прибутку)
або досягнення іншого соціального ефекту [1].
На сьогоднішній день, в період ринкових перетворень та фінансової кризи, Україна потребує значних зовнішніх фінансових вкладень, у зв’язку з відсутністю достатніх власних грошових резервів для
забезпечення стійкого розвитку економіки.
Протягом останніх 24 років, від моменту здобуття незалежності України, і станом на 31 грудня
2015-го сукупний обсяг прямих іноземних
інвестицій, що надійшли в Україну становить
43 371,4 млн. дол. США. З цієї суми з країн ЄС
надійшло 19150,4 млн. дол. США інвестицій, що
становить 44,1% загального обсягу інвестицій.
Найбільші обсяги інвестицій надійшли до Києва,
а також Дніпропетровської, Донецької, Харківської,
Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей, а
саме 93,9% всіх залучених прямих інвестицій. Такий
розподіл прямих іноземних та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному
соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення соціальної нерівності і
розриву у їх розвитку [6].
Протягом 2015 року капітал іноземних інвесторів
спрямовувався в вже розвинені сфери економічної
діяльності.

Провідними сферами економічної діяльності,
за обсягами залучення капітальних інвестицій,
у січні – грудні 2015 року залишаються: промисловість – 84168,0 млн. грн., будівництво –
40931,5 млн. грн., інформація та телекомунікації – 21848,4 млн. грн., сільське, лісове та рибне
господарство – 27900,0 млн. грн., оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів – 18152,4 млн. грн., транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність –
16278,0 млн. грн., фінансова та страхова діяльність –
6223,7 млн. грн., операції з нерухомим майном –
8797,6 млн. грн.
За підсумками 2015 року, у десятку основних
країн – інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія,
Велика Британія, Віргінські Острови, Франція,
Швейцарія та Італія.

Рис. 2. Десять основних країн – інвесторів у
економіку України у 2015 р. (млн. дол. США) [2]

Рис. 1. Розподіл освоєних капітальних інвестицій
за сферами економічної діяльності
(у % до загального обсягу)
за січень-грудень 2015 р. [2]

Як бачимо, Кіпр тримає першість за загальним обсягом інвестицій, що надійшли в Україну за
2015 рік. (27%). Лідерство Кіпру є сумнівним фактором, адже його інвестиції можна лише умовно
вважати іноземними. Значною мірою це є виведений в офшорні зони український капітал і такий, що
повернувся в державу, уникнувши оподаткування
[3]. Свідченням цього є показники обертів інвестицій з України в інші країни світу, де Кіпр виступає
лідером – 96, 9% до загального обсягу.
У цілому, аналіз обсягів залучених прямих інвестицій в економіку країни свідчить про позитивну

На підприємствах промисловості зосереджено
30,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в установах фінансової і страхової діяльності –
27,3%. Значні кошти також спрямовуються на
інвестування переробної промисловості, у той час
як Україна багата на природні копалини й добувна
промисловість потребує додаткового капіталу. Найохочіше іноземці вкладають гроші у сільське господарство, будівництво та ремонт доріг. А також IT –
індустрію та банківську сферу.
Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств у січні – грудні 2015 року за видами економічної діяльності складають 251154,3 млн. грн.

Рис. 3. Динаміка обсягів прямих інвестицій в
Україну за 2010 – 2015 р. (млн. дол. США) [2]
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динаміку. Так, у період з 2010 по 2014 рік відбувалось нарощення обсягів прямих іноземних інвестицій, але у 2015 році бачимо тенденцію до зменшення,
що пов’язано з загостренням військово-політичних
дій в Україні.
Позитивна динаміка надходжень іноземних інвестицій в Україну забезпечується за рахунок «умовних» іноземних, а саме – кіпрських надходжень,
власники яких адаптовані до умов збереження бізнесу в Україні.
Головним джерелом фінансування капітальних
інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких у січнічервні 2016 року освоєно 72,2 відсотка капіталовкладень.
У рейтингу інвестиційної привабливості країн
світу International Business Compass за 2015 рік, опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій.
Індекс інвестиційної привабливості України опублікувала у своєму звіті «Як інвестори оцінюють
умови ведення бізнесу наприкінці 2015 року» Європейська бізнес-асоціація. У четвертому кварталі
2015 індекс став дещо кращим – дійшов до 2,57 бала
(за 5-бальною шкалою) порівняно з показниками третього кварталу 2015. А ось у третьому кварталі цей
показник складав 2,56 бала, – повідомляє Експрес
online. Однак, показник четвертого кварталу залишається нижчим за показник півріччя (2,66 бала).
Зазначені індекси формуються компанією BDO
спільно з Гамбургським інститутом світової економіки, і характеризують економічну і фінансову
привабливість різних країн світу на підставі трьох
основних показників: економічних, політичних і
соціокультурних умов.
Основні причини, які стримують інвестиційну
активність:
– зростаючий адміністративний тиск;
– критична економічна та політична ситуація;
– корупція і відсутність судової системи;
– зростання податкового тиску;
– зростання митних зборів і зростання їхніх ставок;
– авансові податкові платежі;
– інфляція;
– віддалення перспективи євроінтеграції;
– зменшення обсягів споживчого ринку;
– погіршення інвестиційного законодавства.
Крім того, не можна не звернути увагу на зовнішній фактор, який впливає на рівень закордонних
інвестицій у нас в державі, а саме – нестабільність
в економіках США та Євросоюзу. В умовах, коли
темпи економічного зростання в розвинутих країнах упали до мінімуму, міжнародні інвестори готові
вкладати кошти тільки за умови ідеального інвестиційного клімату [4].
Висновки та пропозиції. Аналіз сучасного стану
іноземного інвестування в Україні показав, що нині
існує низка проблемних факторів, які ускладнюють
залучення прямих іноземних інвестицій та погіршують інвестиційний клімат в країні, відповідно, знижують інвестиційну привабливість держави. Отже,

є потреба в удосконаленні державної інвестиційної
діяльності, шлях проведення системних змін у сфері
інвестування, які сприяють збільшенню обсягів іноземних інвестицій.
Збільшення обсягів іноземного капіталу має як
позитивні, так і негативні сторони. З одного боку
при правильному використанні іноземних інвестицій країна швидше долає кризу, інтегрується у
світову економіку, а з іншого – залучення іноземного капіталу накладає певні зобов’язання, створює
форми залежності країни – позичальника від кредитора [8].
Роль іноземних інвестицій для України насамперед у тому, що їхнє залучення не має вичерпувати
ресурсний потенціал, а має сприяти розвитку всіх
галузей економіки на новій науково-технічній базі.
Якщо протягом 2017-2036 років ВВП України зростатиме щороку в середньому на 6,5% –
9% (CAGR), то у 2036 році ВВП України становитиме
$292 млрд, а це поточні показники ВВП Колумбії та
Польщі. Але такий результат можливий, якщо частка
іноземних інвестицій у ВВП буде на рівні 53%–58%.
Для забезпечення таких темпів зростання Україна
потребує додатково $120 – $200 млрд прямих іноземних інвестицій у накопиченні до 2036 року.
Для того, щоб залучення прямих іноземних
інвестицій позитивно впливало на зростання української економіки, необхідний комплексний підхід до політики залучення інвестицій, заснований
на стратегі залучення інвестицій, що створюють
високу додану вартість. У цьому випадку зростання
економіки проявляється не в кількісних показниках – тоннах видобутої нафти і виплавленої сталі, а
в розвитку науки, освіти, охорони здоров’я, сфери
послуг, поліпшення умов життя людей, оздоровленні екології, швидкому поширенні сучасних технологій.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України повинно докладати максимальних зусиль у
залученні іноземних інвестицій в Україну, що сприятимуть стабільному розвитку економіки України та
активізації інвестиційної діяльності, а саме здійснювати роботу за наступними напрямами:
– в напрямі захисту прав інвесторів;
– в напрямі розвитку державно-приватного партнерства, а саме;
– здійснювати заходи щодо удосконалення системи управління державними інвестиціями;
– здійснювати заходи в напрямі розвитку інвестиційної інфраструктури;
Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
1. На сьогодні в Україні створене правове поле
для інвестування та розвитку державно-приватного
партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.
2. На території України до іноземних інвесторів
застосовується національний режим інвестиційної
діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з
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вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в
Україні не підлягають націоналізації.
3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій
Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами
та іноземними особами.
4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою
України міжурядові угоди про сприяння та взаєм-

ний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами
світу.
5. З метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та унеможливлення прояв ознак
корупції при їх державній реєстрації 31.05.2016 прийнято Закон України № 1390-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» [6].
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В статье проанализированы объем и структура прямых иностранных инвестиций, динамика их поступления в
экономику государства, исследовано распределение поступлений и направления вложений внешних средств,
рассмотрена возможность положительного и отрицательного влияния прямых иностранных инвестиций на
экономическое развитие. Определены приоритетные экономические сферы и направления вложений иностранных инвестиций.
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In the article a volume and structure of direct foreign investments, dynamics of their entering, are analyzed economy
of the state, distribution and directions of investments of external facilities are investigational, possibility of positive and negative influence of direct foreign investments is considered on economic development. Priority economic
spheres and directions of investments of foreign investments are certain.
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В роботі окреслені та обґрунтовані основні проблеми розвитку страхування життя в світі.Висвітлено
особливості формування фінансово-інвестиційного потенціалу страховими компаніями зарубіжних
країн. Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку, зовнішні і
внутрішні ризики, під якими перебуває страховий ринок. Дано характеристику основним показникам
діяльності страхового ринку та проведено їх аналіз. Розглянуто причини зниження доходності інвестицій. Запропоновано перспективи розвитку страхового ринку України.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, фінансовий потенціал страховика, страховий ринок, страхова компанія, страхові резерви, страхові премії.

Постановка проблеми. Страхова галузь України,
як і вся її економіка, зазнає нині безпрецедентних
змін – політичних, юридичних, економічних, соціальних, технологічних. Важливого значення набуває
вироблення стратегії розвитку страхових відносин
між дійовими особами ринку – страховиками та
страхувальниками.
Саме страхування життя в розвинених країнах
світу є важливим інструментом соціального захисту
населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. У розвинутих країнах страховий
бізнес забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє
підтриманню соціальної стабільності суспільства та
економічної безпеки держави; він є потужним засобом
акумулювання коштів для інвестування в економіку.
Україна, обравши курс інноваційного розвитку, потребує активізації інноваційно-інвестиційної
діяльності на рівні всіх господарюючих суб’єктів, а
тому актуальним стає світовий досвід формування
фінансового потенціалу інвестиційної діяльності
страхових компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивченню питань діяльності страхових компаній присвятили наукові праці відомі вчені серед
яких можна виділити насамперед Братюк, Козьму,
Сову, Шевченко, Рудь, Кривенцова. Оцінку світового досвіду розглянуто в роботах Поплавського,
Шапенко та Гавриляк.

У їх працях розглянуто тенденції розвитку ринку
страхування та роль страхування в стабілізації національної економі Однак незважаючи на значні наукові
та практичні надбання, питання формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній потребують подальшого вивчення.
Постановка завдання. Мета роботи полягає в
вивченні світового досвіду формування фінансового
потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній.
Виклад основного матеріалу. Страхування
життя України розвивається в доволі складних умовах, адже негативні наслідки фінансово-економічної
кризи не оминули і страхового ринку. Однак, після
2008 року стрімкий розвиток ринку зупинився.
Аналізуючи дані таблиці 1 очевидно, що кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.2016
становила 343, з яких 45 СК зі страхування життя
(СК "Life") та 298 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life").
За І півріччя 2016 року в порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року кількість страхових компаній
зменшилась на 31 СК [1].
Забезпечення стабільності функціонування ринку
страхових послуг як одного з головних елементів
макроекономічного середовища є першочерговим
завданням органів державного регулювання при
прийнятті управлінських рішень щодо допуску страхових компаній на вітчизняний фінансовий ринок
Таблиця 1

Кількість страхових компаній в Україні
Кількість страхових
Станом на
компаній
31.12.2014
Загальна кількість
382
В т.ч. СК «non-Life»
325
В т.ч. СК «Life»
57

Станом на
31.12.2015
361
312
49

Станом на
30.06.2015
374
322
52

Станом на
30.06.2016
343
298
45
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та в процесі нагляду за їхньою діяльністю. Проведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, дій,
направлених на визначення ефективності функціонування страхових компаній, має стати об’єктивним
механізмом процесу регулювання, що, у свою чергу,
є дієвим важелем впливу на фінансовий ринок у
цілому. Не викликає сумніву і той факт, що рейтингування фінансових установ є визначальним у процесі проведення такої оцінки, адже дозволяє органам
державного нагляду скласти певне уявлення про те,
як необхідно регулювати страховий ринок: яку частину ринку оздоровлювати, яку взагалі закрити, а
якій давати можливість більш активно розвиватися.
Поняття фінансового стану підприємства визначаємо як збалансовану структуру джерел фінансування
підприємства, ефективність використання його
активів, що дозволяють йому за умов ліквідності
та ризику генерувати грошові потоки, достатні для
постійного відновлення операційної діяльності на
заданому рівні [2].
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 покращати свій незадовільний
фінансовий стан, недостатньо. На неналежному
рівні забезпечуються потреби ринку в кваліфікованому персоналі, насамперед страхових агентів, андерайтерів, актуаріїв, страхових інженерів, страхових
детективів [3].
Можна впевнено стверджувати, що «становлення
системи страхових відносин, формування інституційних механізмів страхового захисту, адекватних
глобальним змінам, що відбуваються в світовій
господарській системі, вимагає розробки концепції
модернізаційного розвитку національного страхового ринку, з урахуванням розширення різноманіття
елементів й зв’язків, функцій і структур, організацій
та інституцій страхового ринку, тенденцій розвитку
національних страхових операторів в умовах глобалізації страхового простору. З огляду на це, важливо
дослідити зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових
компаній [4].
Функція інвестування дуже важлива у загальній
сукупності операцій, які здійснює страхова компанія. Тимчасово вільні кошти, що належать страховику, формують базу для інвестування. Страхові
платежі можуть інвестуватися у доходні активи та
приносити інвестиційний доход компанії. Страхова
компанія має можливість отримувати додатковий
доход, який можна використовувати як для здійснення страхових виплат, так і для збільшення рентабельності бізнесу. Водночас зарубіжний досвід
свідчить, що страхові компанії розвинених країн
світу отримують значні прибутки від інвестиційної
діяльності й виступають найбільшими інвесторами
на фондовому ринку та ринку нерухомості. Страхова
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компанія самостійно визначає напрями та методи
інвестування згідно з чинним законодавством. Але
при цьому вона має враховувати вимоги, які висуваються до порядку формування технічних резервів.
Адже частину коштів, які страхова компанія може
інвестувати, становить сума технічних резервів, які
вона має формувати для забезпечення своєї платоспроможності [5].
Щодо світового стану, то через сім років після
глобальної фінансової кризи, страхова галузь функціонує в економічному середовищі, яке залишається
в значній мірі постраждалим від її наслідків, низьке
економічне зростання, високий рівень заборгованості, постійно низькі, а в деяких країнах навіть
негативні, процентні ставки. На сьогоднішній день
страховики змогли витримати такий розвиток подій
добре. Після кризи, зростання премії в основному
залишається нижче докризового рівня, зокрема,
в країнах з розвиненою економікою, але баланси
страховиків в цілому залишаються в стійкому стані.
Глобальне економічне зростання сповільнилося в
першій половині 2015 року, в основному за рахунок
ослаблення ринків, що розвиваються.
Загальний борг на ринках, що розвиваються
зріс з 150% ВВП в 2009 році до 195% в загальному
обсязі боргу в 2015 році. Борг Китаю виріс майже
на 50 процентних пунктів протягом останніх чотирьох років, і в даний час перевищує борг Сполучених Штатів. У світовому масштабі, заборгованість
зросла: з 2007 року по другий квартал 2014 року
співвідношення глобального боргу до ВВП зросло
на 17 процентів.
Приплив капіталу на ринки, що розвиваються
уповільнився. У країнах з розвиненою економікою
низькі довгострокові процентні ставки, спрощені
умови грошово-кредитної політики підтримують
поступове відновлення економіки, в основному за
рахунок США і Великобританії.
Доходи від інвестицій страховиків залишаються
під тиском.
Інвестиційне середовище є складним для цінних
паперів з фіксованим доходом і мають значні ринкові
втрати, коли процентні ставки ростуть.
Корпоративні облігації кредитних спредів залишаються на історично низькому рівні, але розширилися в 2015 році, викликаючи деякі статті витрат.
Цінні папери з фіксованим доходом традиційно є
основним класом активів в галузі страхування.
У США, наприклад, в 2014 році 67% від загального обсягу інвестицій страховиків були вкладені в
облігації.
В Європі середня прибутковість інвестицій страховиків погіршилася з рівня вище 4% до 3,8% у другому кварталі 2015 року.
При пошуку більш високих інвестиційних доходів, японські страхові компанії останнім часом
(тобто з фіскального 2014 року) збільшили свої
запаси ризикованих активів, включаючи іноземні
акції та облігації, в той час стримуючи свої інвестиції – внутрішні облігації (тобто облігації з терміном
більш ніж на десять років.) в так званих «наддовгих
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термінах», у відповідь на подальше зниження довгострокових процентних ставок.
Японські компанії зі страхування життя також
збільшили число інвестицій в іноземні страхові компанії, щоб скористатися можливостями зростання на
міжнародних ринках.
Для оцінки можливості доходу учасників активів купівлі-продажу застосовується на ринку цінних паперів термін «серед». Інвестиційний серед це
різниця між внутрішньою нормою рентабельності
активів і внутрішньою нормою прибутковості за
зобов’язаннями. Чим вищий серед, тим нижча ліквідність ринку і тим більша різниця між попитом і
пропозицією.
За допомогою цього показника оцінюються ефективність виконання страховою компанією функції
посередника між вкладниками та позичальниками, а
також рівень конкуренції на ринку. Як правило, при
загостренні конкурентної боротьби спред скорочується і страхові компанії змушені шукати інші шляхи
одержання прибутків.
Очевидним є загальний низький рівень інвестиційої прибутковості – на рівні 2,3% в 1 півріччі
2015 року, тобто без змін у порівнянні з 2014 роком.
Аналізуючи таблицю 2, можна відмітити, що у
Ірландії, Іспаній, Австрії та Італії спостерігається
високий рівень показника інвестиційного спреду [6].
Загалом же зниження доходності інвестиційної
діяльності європейських страховиків, пов’язане із
грошово-кредитною політикою центральних банків, у зв’язку з чим для забезпечення прибутковості
цілком очікуваним в найближчому майбутньому
буде корекція стратегій компаній на ринку страхових послуг. В цілому страхові компанії є активними
учасниками фінансового ринку, не тільки в якості
інституціональних інвесторів, але й як емітентів.
Це стосується акції страховиків, на окремі з яких є
суттєвий попит серед інвесторів і вони включені до
провідних фондових індексів світу, та емітовані компаніями цінні папери, прив’язані до страхових ризиків (insurance linked securities) [7].
В середньому, перестрахувальники в першому
півріччі 2015 року в річному вимірі отримували прибуток на власний капітал 10,7%, в порівнянні з 12,2%
Таблиця 2
Рівень інвестиційного спреду у 2015 р. (у %)
Інвестиційний спред
Країна
(у відсотках)
Німеччина
–0.4
Швеція
–0.5
Австрія
0.9
Нідерланди
0.2
Франція
–0.6
Данія
0.1
Іспанія
1.1
Італія
0.6
Ірландія
1.3
Великобританія
–0.1

за той же період минулого року. Ці цифри, однак, не
правильно відображають основну дохідність, тому
що застраховані втрати були нижче, ніж очікувалося,
і ставлення претензій знижена для випусків з надлишкових резервів по збитках за попередні роки.
Глобальні премії в традиційному перестрахуванні життя, за оцінками, виросли на 1,6% в реальному вираженні в 2015 році, зокрема на розвинених ринках. Збільшення на 0,8% було обумовлене
позитивними подіями в Великобританії і великих
континентальних європейських ринках, в той час
як премії в США продовжували скорочуватися в
результаті більш низьких ставок цесії. На ринках
що розвиваються премії зросли на 8,4%, зростання
в Азії (особливо в Китаї) і Латинській Америці були
вагомими.
Досліджуючи інвестиційний потенціал світового страхового ринку, можна стверджувати, що
більшість страхових компаній провідних країн
світу розміщують свої активи у такі напрямки: міжнародні та корпоративні цінні папери, акції, державні та муніципальні цінні папери. Компанії зі
страхування життя (life) є більш активними учасниками на фінансовому ринку, оскільки мають у
своєму розпорядженні більші обсяги фінансових
ресурсів. Наприклад, на страховому ринку США
більш як три чверті всіх інвестиційних вкладень
становлять державні (49%) та недержавні (27%)
цінні папери, рейтинг яким присвоюють провідні
рейтингові агентства. Частка грошових коштів становить менше ніж 5% від загальної структури активів страхових компаній.
Такі процеси є наслідком глобалізації, неперервного розвитку та інтеграції фінансових ринків провідних країн світу. Таким чином поступово зникають
обмеження щодо діяльності страхових компаній як
інституційних інвесторів на зарубіжних фінансових ринках. Це дає змогу страховикам виходити на
світовий ринок та здійснювати пошук більш прибуткових та вигідних інвестиційних інструментів
для отримання прибутку. За даними Swiss Re, обсяг
інвестиційного портфеля у 2015 р. становив близько
153,3 млрд дол., при цьому найбільша частка належить державним облігаціям (40%), друге місце
займають корпоративні зобов’язання. (Гавриляк)
Отже, інвестиційна діяльність страхових компаній має такі основні особливості:
1. Страховики в розвинених країнах завжди
є одними з лідерів серед найбільших інвесторів
(банки, страхові компанії та пенсійні фонди). Співвідношення зазначених трьох складових різняться
по країнах, але їх склад завжди незмінний.
2. Страхова компанія розпоряджається двома
видами інвестиційних ресурсів – власними коштами
(непов’язаними безпосередньо зі страховими
зобов’язаннями і не носять випадковий характер)
і коштами, що представляють страхові резерви
(пов’язаними із зобов’язаннями за договорами страхування, які носять випадковий характер). Кожна із
складових має свою специфіку та обмеження з точки
зору можливості їх інвестування.
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3. Інвестиційна діяльність страхових компаній
досить жорстко регламентується з боку держави,
особливо це стосується інвестування коштів, якіє
страховими резервами.
4. Для страхової компанії інвестиційна діяльність
носить не основний, а допоміжний характер. При
цьому основна діяльність – страхова накладає свої
обмеження на інвестиційну діяльність.
Отже, одним з головних завдань інвестиційної
політики страхових компаній є створення системи
розміщення страхових резервів на основі фінансових інструментів, що дозволяють отримувати стабільну прибутковість за умов високої ліквідності
таких інструментів з урахуванням диверсифікації
системних і цінових ризиків.
Вивчення світової практики функціонування
страхових компаній на фінансовому ринку дає можливість зробити такі висновки:
1) існуючі підходи до організації та здійснення
фінансового менеджменту в страховій галузі не
завжди дозволяють отримати очікуваний результат,
підтвердженням чого є наслідки глобальної фінансової кризи. Така ситуація створює попит на науково
обґрунтовану цілісну концепцію управління діяльністю компанії на ринку, адекватну новим викликам
( сповільнення економічного зростання, активізація
кіберзлочинності, боротьба з тероризмом);
2) зниження рентабельності інвестиційної діяльності сприяє експансії компаній на ринки, країн що
розвиваються, та вкладенню активів у нові продукти
фінансової інженерії з високим рівнем доходності.
Важливим є врахування уроків попередніх років для
попередження суттєвої переоцінки таких інструментів та нестабільності на фондовому ринку.
3) в той же час можливості такого якісного розширення свого інвестиційного портфелю для невеликих страхових компаній є обмеженими, у зв’язку
з цим останні мають право частково або повністю
Література:

передати свої активи в довірче управління професійним учасникам фінансового ринку;
4) консолідація капіталу страховиків, зміцнення
їх ролі в економіки та утвердження статусу окремих
компаній як системно значущих зумовлює посилення
вимог до їх діяльності, в тому числі й інвестиційної.
Фінансові позиції компаній з Північної Америки та
Європи залишатимуться домінуючим в галузі, проте
страховики з інших регіонів світу поступово посилюють свій вплив, про що свідчить статистика злиттів та поглинань. На жаль, такі тенденції оминають
вітчизняну страхову галузь [7].
Висновки і перспективи подальших розвідок
у даному напрямі. Здійснивши аналіз фінансовоінвестиційного потенціалу страхових компаній провідних країн світу, можемо зробити висновок, що
вони здійснюють акумуляцію та управління величезними обсягами фінансових ресурсів та виконують
важливу роль на фінансовому ринку. Варто також
відзначити досить великий вплив на інвестиційну
діяльність державних органів влади майже у всіх
країнах. Це пов’язано, передусім, із розпорядженням
значними обсягами фінансових ресурсів, які спрямовуються у різні фінансові інструменти, а отже, й
великою відповідальністю перед своїми клієнтами.
Майже вся діяльність страхувача в Україні заснована на збиранні страхових платежів. З цих грошей
формуються страхові резерви, виплати страхових
сум і страхових відшкодувань, витрати компанії.
Тому найбільшої актуальності набувають питання,
пов’язані з управлінням страховими платежами та
їх плануванням. Вимоги підвищити фінансову стійкість спонукають страхувачів збільшувати кількість
договорів страхування. Ще одним способом підвищення фінансової стійкості може бути збалансованість страхового портфеля – збільшення видів
страхування й перерозподіл відповідальності між
страхувальниками.
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Постановка проблеми. Потенційно одними з
найбільш потужних інвесторів, які здатні акумулювати кошти населення та інших дрібних інвесторів та трансформувати їх в інвестиційні ресурси, є
інститути спільного інвестування (ІСІ).
Основна мета діяльності ІСІ – надання фінансових послуг з розміщення капіталу індивідуальних
інвесторів, головним чином, шляхом вкладення його
в цінні папери. З точки зору інвесторів, перевагами
ІСІ є потенційно висока дохідність, порівняно з традиційними альтернативними напрямами вкладень,
менші витрати часу на управління інвестиціями,
їх диверсифікація, можливість оперативного вилучення коштів.
Однак, зважаючи на досить низький рівень розвитку фондового ринку, в Україні інститути спільного інвестування поки що відіграють надзвичайно
малу роль у сфері залучення інвестицій в реальний
сектор економіки [3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням розвитку інститутів спільного інвестування займались провідні зарубіжні та вітчизняні науковці, серед яких Н. Версаль, В. Гриценко,
Ф. Девіс, М. Джонк, М. Коваленко, К. Клименко,
О. Грінченко, К. Резніченко, Р. Кун, Б. Стайл,
Ф. Фабоцці, У. Шарп, Л. Фурдичко, В. Ходаківська,
В. Шелудько тощо. Незважаючи на значну кількість наукових робіт, в яких досліджується сутність
та функції інститутів спільного інвестування, дане
питання потребує подальшого дослідження та визначення їх місця в економічній системі в цілому.
Постановка завдання. На основі викладеного
матеріалу можна сформулювати завдання, яке полягає в дослідженні розвитку інститутів спільного
інвестування та розробці пропозицій щодо зростання ефективності їх функціонування.
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Виклад основного матеріалу. У будь-якій країні
суттєвим внутрішнім джерелом інвестицій є заощадження дрібних потенційних інвесторів, а найбільш
поширеним та привабливим механізмом їх залучення
до різних ланок економіки є спільне інвестування як
об’єкт коштів багатьох суб’єктів з метою їх розміщення у цінні папери, що є предметом спеціальних
підприємницьких структур – інститутів спільного
інвестування (ІСІ).
Згідно з європейським законодавством під інститутами спільного інвестування розуміють інститути,
єдиною сферою діяльності яких є спільне інвестування у цінні папери, що підлягають обігу, та/або
в інші ліквідні фінансові активи, які належать до
коштів, позичених від громадян, що працюють на
принципі розподілу ризиків та сертифікати яких, на
вимогу власників, перепродані або викуплені, прямо
або опосередковано, з активів цих інститутів.
В Україні ж формально перший інвестиційний
фонд було зареєстровано у 1994 р., але фактично
дана сфера фінансових послуг почала розвиватися
після прийняття у 2001 р. Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)». Саме прийняття закону, що
регулює взаємовідносини між учасниками ринку
інвестиційних фондів, дало поштовх для формування окремої сфери, що є необхідним елементом
ринкової інфраструктури національної економіки [1].
Загалом історія розвитку інститутів спільного
інвестування в Україні налічує більше 10 років,
проте за цей нетривалий проміжок часу ІСІ у своєму розвитку пройшли шлях від утворення перших
фондів до загального визнання та використання як
альтернативи інвестування грошей. І норми закону
«Про інститути спільного інвестування» від 5 липня
2012 р. № 5080-VI, що з 1 січня 2014 року замінили
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собою акт «Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», розвивають закладені принципи діяльності ІСІ [7].
Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це нова
для українського інвестора можливість вкладення
своїх заощаджень з метою їхнього примноження [1].
Інститути спільного інвестування – фінансові
посередники, які включають засновників і учасників пайових і корпоративних інвестиційних фондів, які здійснюють нагромадження інвестиційних
коштів різноманітних інвесторів шляхом випуску
цінних паперів і вкладення акумульованого капіталу
у фінансові інструменти та золото, корпоративні
права, нерухомість, з метою отримання прибутку [2].
Найбільш важливою є класифікація ІСІ залежно
від порядку здійснення їх діяльності: відкритого,
інтервального та закритого типу (рис.1).
Інститут спільного інвестування належить до відкритого типу, якщо інститут (компанія з управління
його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього
інституту викуп цінних паперів, емітованих таким
інститутом (компанією з управління його активами).
Інститут спільного інвестування належить до
інтервального типу, якщо інститут (компанія з
управління його активами) бере на себе зобов’язання
здійснювати на вимогу учасників цього інституту
викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом
(компанією з управління його активами), протягом
обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу).

Інститут спільного інвестування належить до
закритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань
щодо викупу цінних паперів, емітованих таким
інститутом (компанією з управління його активами),
до моменту його припинення [5].
Керівництво інститутів спільного інвестування
покладено на Компанію з управління активами
(КУА), яка є професійним учасником ринку цінних
паперів. Її винятковим видом діяльності є управління активами Фондів (ІСІ та недержавних пенсійних фондів). Компанія з управління активами функціонує за допомогою виконання наступних функцій:
– створення пайових інвестиційних фондів;
– випуск, розміщення та викуп цінних паперів
ІСІ;
– залучення агентів, які розміщують/викуповують цінні папери ІСІ серед інвесторів;
– управління активами ІСІ: після надходження
грошових коштів на рахунок ІСІ, КУА спрямовує
їх на придбання активів для формування структури
портфелю цього ІСІ, яка вказана в Інвестиційній
декларації;
– аналіз ринку цінних паперів, нерухомості та
інших ринків, інструменти яких перебувають у
складі активів ІСІ;
– пошук нових об’єктів для інвестицій;
– регулярна переоцінка активів, оформлення
договорів придбання і продажу активів, підготовка
звітності до державних органів контролю;

Рис. 1. Структура активів ІСІ, крім венчурних, за типами фондів станом на 30.06.2016 р. [4]
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– забезпечення поточної діяльності ІСІ.
Отже, можна стверджувати інститути спільного
інвестування нерозривно співпрацюють з КУА, яка
допомагає полегшити діяльність ІСІ на фінансовому
ринку.
Сьогодні Україна поки що характеризується
повільним розвитком ІСІ, хоча правова база для розвитку цих інститутів у країні створена і постійно
вдосконалюється [6].
Регулювання діяльності ІСІ відбувається державними органами, в першу чергу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Також
регулюючі функції може виконувати Антимонопольний комітет України, що слідкує за дотриманням
усіма учасниками інвестиційного ринку законодавчо
встановлених норм та нормативів. Важливим є також
те, що усі учасники мають щоквартально, а згодом і
щорічно, звітувати про результати своєї діяльності з
метою запобігання неправомірної діяльності та зловживань. Найбільша проблема, яка гальмує розвиток
інституційних інвесторів в Україні в цілому та інститутів спільного нвестування зокрема, – загальний
стан розвитку фондового ринку, його інституційна
незрілість. Основні показники діяльності ринку
спільного інвестування в Україні можна простежити
за даними рисунка 2 [1].
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Низхідну динаміку кількості професійних учасників індустрії управління активами утримували,
зокрема, нормативні вимоги до їх капіталу, що вступили у дію ще у 1-му кварталі. Додатковим чинником була тенденція до звуження фондового ринку,
що не тільки збереглася, а й посилилася.
За даними УАІБ, протягом 2-го кварталу було
зареєстровано 21 ІСІ (після 7-ми у 1-му кварталі).
При цьому загальна кількість зареєстрованих ІСІ на
кінець червня 2016 року не змінилася (1572), адже
аналогічна кількість ІСІ закрилася. Як наслідок,
тенденція збільшення концентрації на ринку управління активами ІСІ також була незмінною: станом на
30.06.2016 одна компанія управляла у середньому
майже 5.2 фонду (після 5.1 у 1-му кварталі).
У Києві та столичному регіоні у 2-му кварталі
2016 року кількість КУА зменшилася на 5 – до
216 компаній (рис. 3), при тому, що було створено дві
нові КУА. Отже, зміни у кількості учасників ринку
протягом кварталу були зумовлені винятково динамікою київських КУА. Унаслідок закриття компаній
у Києві, при незмінній кількості їх в інших регіонах, частка столиці за кількістю КУА зменшилася із
71,5% до менше, ніж 71,1%. Як і раніше, у Дніпропетровській області діяла 21 компанія, у Харківській –

Кількість зареєстрованих ІСІ на одну КУА
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Рис. 2. Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну
КУА у 2-му кв. 2015-2016 рр. [4]
Як видно з даних рис. 2, у 2-му кварталі 2016 року
кількість компаній з управління активами зменшилася ще на п’ять. Протягом квітня-червня було
закрито 5 КУА, натомість дві нові створено. Таким
чином, станом на 30.06.2016 в Україні діяли 304 КУА.

Рис. 3. Регіональний розподіл кількості КУА
станом на 30.06.2016 [4]

Рис. 4. Регіональний розподіл ІСІ за кількістю та вартістю їхніх активів в управлінні станом
на 30.06.2016 [4]
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8,0% та 2,6% у регіональному розподілі чисельності ІСІ, а Харків Рис. 5. Доходність ІСІ, депозитів, індексів акцій та рівень
збільшив частку із 5,9% до 6,0%, за інфляції у 2-му кв. 2016 р. [4]
незмінної кількості ІСІ.
Всі інші регіони України станом
строкових фінансових ресурсів населення та інстина 30.06.2016 були місцем реєстрації 7,9% фондів в управлінні – після 8,2% у 1-му туціональних інвесторів, а з іншого боку – виконує
кварталі, тобто регіональна концентрація ринку за свою соціальну функцію, підтримуючи ріст доброцим показником дещо посилилася на користь регі- буту громадян, знижуючи, таким чином, навантаження на державний бюджет.
онів-лідерів.
Розвиток вітчизняних інституційних інвесторів
У розподілі активів ІСІ в управлінні за регіонами
дозволить
Україні організувати заощадження насеу 2-му кварталі вага Києва, на відміну від попереднього кварталу, зросла – із 81,2% до 82,2%. Це було лення для цілей довгострокових інвестицій в цінні
зумовлено значним збільшенням сукупних активів папери підприємств реального сектора економіки,
ІСІ в управлінні, зареєстрованих у Києві та області. знизити залежність динаміки вітчизняного фондоАктиви ІСІ у низці інших регіонів також зросли, але вого ринку від активності спекулятивних інвестиційв обсягах, що були на два порядки меншими. Скоро- них стратегій зарубіжних портфельних інвесторів,
тилися активи в управлінні тільки у Донецькій, Хар- надати населенню інструменти пенсійного забезківській, Одеській та Полтавській областях. Частки печення і накопичення заощаджень, що позитивно
ж регіонів, на тлі активної динаміки Києва, зменши- відіб’ється на рівні добробуту населення в цілому. У
лися також і для Дніпра – із 7,6% до 7,3% та Запо- зв’язку з цим, особливої актуальності набуває проблема дослідження економічної сутності, видів та
ріжжя – із 2,9% до 2,8% (рис. 4).
Дохідність ІСІ – найважливіший показник діяль- ролі інституційних інвесторів на ринку цінних папеності фондів і найбільш привабливий для інвесторів. рів та загалом на фондовому ринку.
До основних заходів, спрямованих на підвищення
Позитивна корекція фондового ринку з кінця березня
сприяла загалом вищим результатам діяльності ефективності функціонування інститутів спільного
інвестиційних фондів у 2-му кварталі 2016 року. інвестування, пропонуємо віднести такі:
– приведення законодавства, що врегульовує
Найвищі показники доходності серед ІСІ мали, віддіяльність
ІСІ, до вимог європейського законодавповідно, фонди акцій, що певною мірою компенсували втрати за попередній квартал. При цьому ства, зокрема щодо диверсифікації вкладень і розшивипередили їх лише самі акції – за індексом УБ рення інструментів для інвестування, доступних ІСІ;
– удосконалення стандартів розкриття інформації
(рис. 5).
Висновки. Інститути спільного інвестування для компаніями з управління активами;
– проведення інформаційно-роз’яснювальної роУкраїни досить новий напрямок інвестування.
Вітчизняна індустрія спільного інвестування, з боти щодо популяризації здійснення інвестицій у ринок
одного боку, є в економіці акумулятором середньо- спільного інвестування серед населення України [3].
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В статье рассмотрено функционирование институтов совместного инвестирования в Украине по состоянию
на 30.06.2016 г. Исследована динамика развития институтов совместного инвестирования в сочетании с компанией по управлению активами. В работе приведена классификация институтов совместного инвестирования. Проведено исследование динамики количества компаний по управлению активами и институтов совместного инвестирования на одну компанию. Рассмотрено региональное распределение институтов совместного
инвестирования по количеству и стоимости их активов в управлении и количества компаний по управлению активами. Проведен анализ доходности инвестирования денежных средств по различным направлениям.
Предложены определенные меры, направленные на повышение эффективности функционирования институтов совместного инвестирования.
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У статті розглядаються актуальні проблеми економіки знань: безпека інформації в сучасному економічному просторі, організація систем захисту інформації національних компаній.
Ключові слова: електронні технології підприємств, економіка знань, інформаційні системи, захист
інформації.

Постановка проблеми в цілому і її зв’язок з
важливими чи практичними завданнями. Для
створення надійної системи захисту інформації
необхідно визначити можливості кожного конкретного типу загрози і розмір потенційного збитку, який
загрожує користувачам та власникам інформаційних
систем, якщо загроза реалізується.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких викладена проблема. Проблеми захисту
інформації актуальні в сучасному суспільстві,
тому вони є предметом вивчення багатьох відомих вчених: Д. Белла, В. Л. Іноземцева, К. Дугласа,
Д. Г. Лук’яненко та інших.
Виділення невирішених частин загальної
проблеми. Комплекс заходів для запобігання
порушенню інформаційної безпеки підприємств
варіюється і залежить від характеру стимулюючих
мотивів.
Формування
цілей
статті
(постановка
завдання). Стаття присвячена розгляду основних
визначень, що стосуються проблем інформаційної
безпеки в сучасних економічних умовах.
Це є основною умовою створення і використання
електронних технологій національних підприємств
в умовах розвитку економіки знань.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
Інформація сьогодні – важливий ресурс, втрата
якого загрожує неприємними наслідками. Втрата
конфіденційних даних компанії несе в собі загрози
фінансових втрат, оскільки отриманою інформацією
можуть скористатися конкуренти або зловмисники.
Для запобігання настільки небажаних ситуацій всі
сучасні фірми і установи використовують методи
захисту інформації.
Безпека інформаційних систем (ІС) – цілий курс,
який проходять всі програмісти і фахівці в області
побудови ІС. Однак знати види інформаційних
загроз і технології захисту необхідно всім, хто працює з секретними даними.

Види інформаційних загроз. Основним видом
інформаційних загроз, для захисту від яких на кожному підприємстві створюється ціла технологія, є
несанкціонований доступ зловмисників до даних.
Зловмисники планують заздалегідь злочинні дії, які
можуть здійснюватися шляхом прямого доступу до
пристроїв або шляхом віддаленої атаки з використанням спеціально розроблених для крадіжки інформації програм.
Крім дій хакерів, фірми нерідко стикаються з
ситуаціями втрати інформації через порушення
роботи програмно-технічних засобів.
В даному випадку секретні матеріали не потрапляють до рук зловмисників, проте втрачаються і не
підлягають відновленню або відновлюються надто
довго. Збої в комп’ютерних системах можуть виникати з таких причин:
• Втрата інформації внаслідок пошкодження
носіїв – жорстких дисків;
• Помилки в роботі програмних засобів;
• Порушення в роботі апаратних засобів через
пошкодження або зносу [5].
У рішенні проблеми інформаційної безпеки
сформувалося два підходи, які можуть бути названі
фрагментарним і комплексним [1].
Частковий підхід, орієнтований на відбір строго
визначених загроз при певних умовах, передбачає
використання спеціалізованих і автономних засобів
шифрування.
Шифруванням займаються відомі міжнародні
компанії, серед них Cisco і RSA, послугами яких
користуються багато користувачів в світі і об’єднують
зусилля для виробництва нових технологій в області
інформаційної безпеки. Процес шифрування відбувається на різних пристроях зберігання інформації:
жорсткі диски, накопичувачі на магнітній стрічці і
віртуальні бібліотеки. Ця технологія може успішно
працювати в мережевому режимі.
Головна перевага фрагментарного підходу полягає в його високого ступеня захисту від конкретної
загрози. Але йому властивий і такий недолік, як
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локальність дії, тобто фрагментарні методи забезпечують ефективний захист конкретних об’єктів
інформаційної системи від конкретної загрози, але
не більше того. Навіть незначне видозміна загрози
призводить до втрати ефективності захисту.
Комплексний підхід об’єднує різнорідні заходи
протидії загрозам (правові, організаційні, програмно-технічні). В цілому в комплексі всіх заходів
формують політику безпеки економічної інформації. Комплексний підхід ефективний для захисту баз
даних значних інформаційних систем, порушення
безпеки яких може привести до істотних матеріальних збитків. Також комплексний підхід застосуємо і
для невеликих інформаційних систем, які обробляють особливо цінну інформацію або виконують особливо відповідальні завдання.
Комплексного підходу дотримуються більшість
державних і великих комерційних підприємств і
організацій. Недоліками комплексного підходу є

складність управління і обмеження на свободу дій
користувачів інформаційної системи.
Прикладом комплексного підходу до захисту інформаційної системи є сімейство продуктів для безпеки
бізнесу Microsoft Forefront для мережевої структури,
створених міжнародною компанією Microsoft. Одним
з переваг цього сімейства є інтеграція безпеки сервера
додатків Microsoft і існуючої інфраструктури. Високоефективним методом боротьби з шкідливими програмами на ПК, ноутбуках, серверах є оновлена версія
Symantec Endpoint Protection, антивірусного продукту
Symantec. Повний набір рішень з безпеки для бездротових мереж також добре відомий у розробника Cisco.
Найкращі результати досягаються за умови системного підходу до проблем забезпечення інформаційної безпеки підприємств і комплексного використання заходів захисту на всіх етапах життєвого
циклу інформаційної системи, починаючи з ранніх
стадій її проектування.

Електронні технології
підприємства
Комунікація:
- електронні способи
- друковані засоби

Інформаційні системи управління:
- комп'ютерні системи управління
економічних суб'єктів
‐ КСУ типу постачальник споживач
- регіональні КСУ

Мережеві
ресурси:
- Інтернет
- Екстранет
- Інтранет

Захист електронних технологій

Морально-етичний кодекс
безпеки:
- Неписані морально-етичні
норми
- Правила, що діють на
підприємстві
Адміністративні заходи захисту
електронної інформації:
- Розробка правил захисту інформації
- Організація захисту від установки
устаткування для прослуховування в
приміщеннях
- Заходи в процесі підбору персоналу
- Організація обліку, зберігання,
використання та знищення документів і
носіїв з конфіденційною інформацією
- Розподілу розмежування доступу
- Організація прихованого контролю
роботи користувачів і персоналу
системи

Методи захисту баз даних:
- Впровадження нових більш
надійних носіїв інформації
- Архівація даних
- Менеджмент даних
-Забезпеченняконфіденційності
персональних даних

Регулювання інформаційних
потоків:
- Дотримання основних положень
безпеки міжнародних організацій
- Створення нормативно-правової бази
комерційних угод на ринку онлайн
Державна
підтримка
безпеки
електронних інформаційних ресурсів
- Захист інтелектуальної власності
- Вимоги конфіденційності

Рис. 1. Модель захисту електронних технологій підприємства
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Планування систем захисту економічної інформації в умовах глобалізації неможливо без здійснення
превентивних заходів, які базуються на захисті електронних технологій підприємств (рис. 1).
У моделі забезпечення захисту електронних технологій можливе комплексне застосування таких
форм захисту економічної інформації, як нормативно-правові, морально-етичні, директивні,
фізичні, технічні, апаратно-програмні та інші заходи.
Створення систем захисту електронних технологій підприємства включає ряд етапів, аналогічних
етапах створення інформаційних систем. Зокрема,
до них відносяться:
– аналіз можливих загроз для інформаційної системи;
– розробка системи захисту;
– здійснення системи захисту;
– підтримка системи захисту.
Управління електронними ресурсами підприємства також не може здійснюватися без такої превентивний захід безпеки, як аналіз ризику. У процесі
аналізу ризику вивчають компоненти інформаційної системи, які можуть піддаватися погрозам безпеки, визначають вразливі місця системи, оцінюють
можливість здійснення кожної конкретної загрози
і очікуваний розмір відповідних втрат, вибирають
можливі методи захисту і розраховують їх вартість.
На завершальному етапі оцінюється ризик від застосування запропонованих заходів захисту. Цей ризик
може мати, як позитивний, так і негативний знак: в
першому випадку очевидний виграш, а в другому –
додаткові витрати для забезпечення безпеки бази
знань. Ґрунтуючись на результатах цього аналізу,
приймають рішення про доцільність тих чи інших
заходів захисту.
План захисту, на нашу думку, може містити
наступні розділи:
– Поточний стан інформаційної системи;
– Рекомендації щодо реалізації системи захисту;
– Відповідальність персоналу;
– Порядок реалізації засобів правового захисту;
– Процедура перегляду планів захисту і їх склад.
Політика безпеки являє собою комплекс законів,
правил і практичних рекомендацій, на основі яких
будується управління, охорона і поширення важливої
інформації в системі. Політика безпеки містить набір
вимог, які пройшли відповідну перевірку і здійснюються шляхом прийняття організаційних заходів та
програмно-технічних засобів і визначають архітектуру захисту баз даних. Для конкретних підприємств
політика безпеки повинна бути індивідуальною.
Вона залежить від технології обробки інформації, що використовується програмного і апаратного
забезпечення,розташування організації і так далі.
Однією з головних проблем процесу інформатизації є злом і атака інформаційних систем, які викликають прямої шкоди не тільки у розробників інформаційних технологій, а й у їх користувачів. Компанія
Symantec випустила комплексний звіт про безпеку,
який складається її аналітиками кожні шість місяців. Головний висновок, що міститься в документі,

той, що Сполучені Штати як і раніше створюють
більшість шкідливих програм. Саме на території
Сполучених Штатів Америки діє максимальна кількість хакерських груп, які здійснюють більше атак,
ніж в будь-якій іншій країні світу. Також в Symantec
відзначають, що між хакерськими формуваннями
досить жорстка конкуренція на ринку зломів і торгівлі краденою інформацією [2].
У звіті Internet Security Threat Report Symantec
наводить ряд прикладів: так, фахівці компанії змогли
придбати вкрадені номери пластикових банківських
карт за ціною $ 1 за кожен номер, також на чорному
ринку в Сполучених Штатах присутні і різні банківські бази даних. Однак, на відміну від України, де
така інформація коштує від $ 70 до $ 1000 за CD, в
США середня вартість диска з вкраденими даними
банку (рахунки, проводки і т.д.) коштує всього $ 14,
як значиться в звіті Symantec. Також наголошується,
що близько 30% від загального числа комп’ютерних
атак проводиться з боку зловмисників США. За кількістю генерації шкідливого коду, Сполучені Штати
Америки також займають перше місце в світі – в
Сполучених Штатах створюється кожна третя програма-шпигун і кожен третій вірус Trojan. На другому місці – Китай (10%), третє місце за Німеччиною – 7%. Крім того, США лідирують і за кількістю
скрипт – мереж, що складаються з заражених
комп’ютерів, за допомогою яких хакери здійснюють
атаки і поширюю спам [2].
Однією з найбільш потужних компаній, які поширюють програми «антиспам», є компанія McAfee.
Крім того вона розробляє програмне забезпечення,
яке веде боротьбу проти фішингу, вірусів. Опціональний модуль Starscape виявляє і блокує спам і фішинг,
а захист завжди здійснюється відповідно до поточних оновленнями [3]. Також боротьба в міжнародних
інформаційних мережах ведеться проти вірусів, які
можуть проникати в комп’ютерні мережі. способами
боротьби є як антивірусні програми, як згадувалося
раніше, так і програми апаратного і програмного
забезпечення. Існуючі сучасні технології забезпечують захист від відомих і невідомих вірусів, троянських програм, рекламного шпигунського програмного забезпечення, а також фітингових Web-сайтів.
Одна з найбільш динамічно розвиваються компаній в сфері інформаційної безпеки – «Лабораторія Касперського». Компанія розробляє рішення,
що забезпечують захист від інформаційних загроз і
дозволяють компаніям управляти IT-ризиками. Продукти та технології «Лабораторії Касперського»
захищають більше 400 мільйонів користувачів у
всьому світі. компанія визнана одним з лідерів в
категорії Endpoint Protection (рішення для захисту
кінцевих пристроїв) по версії «Великої трійки» аналітичних агентств (Gartner, IDC і Forrester) і входить
в четвірку провідних світових виробників програмних рішень для захисту кінцевих пристроїв [4].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямку. Як показує
світовий досвід, однією з головних проблем сучасного процесу інформатизації є хакерство в інформа-
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ційних системах, що завдає прямі матеріальні збитки
як розробникам інформаційних технологій, так і їх
користувачам. Роль мережевої інформації в розвитку
сучасного національного господарства зростає. Тому
необхідною умовою функціонування підприємств є
забезпечення їх інформаційної безпеки.
Для забезпечення надійного захисту економічної
інформації, необхідно враховувати, які саме порушення слід визначати. Спектр заходів для забезпечення інформаційної безпеки різноманітний і
залежить від природи спонукальних мотивів. Створюючи інформаційну систему підприємства, слід
подбати як про найбільш раціональну організацію

інформаційних потоків, так і про істотне збільшенні їх інтенсивності, тобто прискорення передачі
і обробки інформації від джерела до споживачеві.
Підвищення ефективності захисту баз даних досягається на основі забезпечення безперервної структурної сумісності інформаційних систем. Планування
систем захисту економічної інформації в умовах
глобалізації неможливо без здійснення запобіжних
заходів, які базуються на захисті електронних технологій підприємств. Безпека інформаційної мережі
інтернет є актуальним завданням держави, його реалізація повинна забезпечуватися спільними зусиллями суб’єктів національного господарства.
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Стан конкурентоспроможності національної економіки в умовах
глобалізації
Лушнікова О.Ю
викладач вищої категорії, викладач-методист
Криворізького державного комерційно-економічного технікуму
У статті дано характеристику глобалізації, розглянуто місце України в рейтингу за індексом глобалізації, визначено вплив глобалізації на розвиток економіки держави. Розглянуто стан конкурентоспроможності національної економіки, її місце у світових рейтингах. Здійснено вивчення змін індексу
глобальної конкурентоспроможності України на міжнародній арені за групами субіндексів на підставі опублікованого дослідження Всесвітнього економічного форуму за 2014-2016 роки. Крім того,
розглянуті шляхи вдосконалення механізму активізації реформ усередині країни, спрямованих на
забезпечення її конкурентоспроможності у світовому ринковому середовищі.
Ключові слова: глобалізація, індекс глобалізації, глобалізацій ні процеси, конкурентоспроможність,
індекс глобальної конкурентоспроможності, групи субіндексів.

Мета дослідження полягає у вивченні тенденцій
змін у рейтингах конкурентоспроможності національної економіки України, аналізу індексів глобальної конкурентоспроможності за основними складовими, аналізу базових складових, та розгляді шляхів
до позитивного росту рейтингу конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації.
Постановка проблеми. Проблема конкурентоспроможності для нашої країни є досить актуальною. Забезпечення національної конкурентоспроможності на сучасному етапі світового розвитку
зазнає істотного впливу глобальної конкуренції.
Неможливо однозначно позитивно або негативно
оцінити такий вплив. Оскільки глобальна конкуренція, з одного боку, супроводжується формуванням
нових умов і джерел розвитку, а з іншого – несе в собі
чисельні технологічні, економічні, соціальні, цивілізаційні виклики. З одного боку відбувається сприяння економічному розвитку країн з іншого провокування різкої диференціації країн за рівнем життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим підґрунтям досліджень конкурентоспроможності країни стала праця М. Портер «Стратегія конкуренції». Питання конкурентоспроможності країни
знайшло своє відображення у працях Е. Вайнінг,
К. Ланкастера, Р. Лукаса, В. Нордхауза, Р. Фатхутдінова. та дослідженнях таких науковців як В. Александрової, 3. Борисенко, В. Геєця, А. Даниленка,
С. Кірєєва, В. Сіденка та ін. Але час та плинність багатьох факторів зумовлюють необхідність постійного
аналізу стану конкурентспроможності національної економіки та виявлення шляхів її покращеняю.
Основні результати дослідження. На сучасному етапі світового розвитку у широкий вжиток
увійшов термін «глобалізація» як характеристика
формування єдиного планетарного суспільства [1],
об’єктивного процесу який носить системний характер, та охоплює всі сфери життя суспільства [2].
Завдяки глобалізації світова економіка перетворюється на єдиний ринок, виробничу сферу з наці-

ональними та регіональними секторами, сукупності
національних економік, що розгортають взаємне економічні співвиробництво. Через свою суперечливість
глобалізація дуже важко піддається визначенню.
Швейцарський економічний інститут (KOF Swiss
Economic Institute) у 2002 році вперше представив
індекс глобалізації країн світу і тепер щороку здійснюється його перерахунок і публікація[3].
Індекс глобалізації країн світу дає характеристику рівня залучення країн в глобальні процеси. Значення індексу належить інтервалу від 0 до 100 балів
та обчислюється за 24 показниками, які об’єднані у
наступні три групи: глобалізація в сфері економіки,
глобалізація в соціальній і політичній сферах. Кожному показнику присвоюється вага. Найвище значення індексу відповідає найбільшому рівню залучення країни у глобальні процеси. Початковими
даними для розрахунку індексу 2016 року слугувала
інформація за 2014-2015 роки, отримана від Світового банку, Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного валютного фонду, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.
За даними звіту 2016 року Україна піднялась у
рейтингу на одну позицію у порівнянні з 2015 роком
– 42 місце, та на три позиції у порівняні з 2014 роком–
44, й посіла 41 місце (рис. 1). Склад десятки лідерів
майже не змінився, зокрема у 2016 році, до неї увійшла Канада, при цьому Фінляндія втратила свої
позіції, а позиція Австралії на протязі трьох років
характеризуеться сталістю.
Вивчення результатів рейтингово оцінювання
довів, що в Україні найбільш схильною до глобалізації виявилася політична сфера, а найменш – соціальна сфера.
Економічна модель участі України у процесі економічної глобалізації має включати певні елементи:
1) конституційний лібералізм – верховенство
закону, захист майнових прав, боротьбу з корупцією,
свободу засобів масової інформації;
2) ринкову трансформацію, яка передбачає:
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– стабілізацію економіки шляхом жорсткого
фінансового контролю, регулювання доходів, зниження бюджетного дефіциту, скорочення державного боргу;
– лібералізація економіки на основі лібералізації
цін, зовнішнії та внутрішньої торгівлі, руху капіталу,
забезпечення повної конвертованої валюти;
– розвиток різноманітних форм власності та підприємницької діяльності, здійснення структурної
перебудови економіки шляхом скорочення питомої
ваги важкої промисловості, військово-промислового
комплексу сільського господарства, прискорення
розвитку сфери послуг;
3) інституціональний розвиток, який ґрунтується
на таких факторах:
– здійснення державної політики модернізації
науки та освіти, адекватної трансформації процесам
та світовим стандартам;
– розробка методів та механізмів стимулювання
інноваційної моделі економічного розвитку;
– удосконалення, систематизація та стабілізація
норм права;
– підвищення рівня економічної й правової освіти
населення з метою формування відповідної психології на принципах раціоналізму. [7, с. 425].
Україна поступово інтегрується в складний і
суперечливий процес глобалізації, і з часом вплив
глобалізації стае дедалі гнучкішим, але на даній
момент спостерігається, що технологічний розрив
між нашою державою і промислово розвинутими
країнами помітно збільшується; національна економіка істотно ослаблена погіршенням зовнішніх і
внутрішніх чинників зростання. За таких умов, на
нашу думку, стратегія України повинна грунтуватися
на активному впровадженні інновацій як засобу розвитку й адаптації до процесу глобалізації [4].
При цьому, необхідним є розробка власної
обґрунтованої стратегії розвитку, а не перенесення
досвіду розвинутих країн на українську економіку.
Питання щодо визначення наслідків глобалізаційних процесів залишається дискусійним. Вплив

глобалізації на національну економіку досить складний та суперечливий. Існують як позитивні, так і
негативні сторони. Позитивні сторони очевидні:
1) по-перше, це можливість брати активну участь
в узгодженні режимі регулювання міжнародних економічних відносин;
2) по-друге, відбувається скорочення витрат на
здійснення зовнішньоекономічних операцій, що
дуже важливо, оскільки підвищеня цінової конкурентоспроможності українських виробників – найбільш актуальні’ питання сьогодення;
3) по-третє, наша країна виконає одну з головних
умов поглиблення відносин з Європейським союзом
і отримає можливість захисту інтересів України та її
підприємств відповідно до міжнародних форм і процедур, що мінімально залежать від коливання політичних відносин з тією чи іншою країною[5]
Проте глобалізація спричиняє серйозні негативні
наслідки, що загрожують майбутньому людської
цивілізації, шкідливо впливає на клімат, погіршує
якість та рівень життя. Відбувається пригнічення
розвитку окремих галузей національної економіки,
які виявляються не готовими до повноцінної міжнародної конкуренції, заміщення їх імпортом. В
умовах глобалізації спостерігається зниження ролі
держави, відбувається втрата нею державної ідентичності, цілісності. Потенціал України як повноцінного партнера для участі у глобальних ринках
досить високий.
Зміст позитивних факторів, що складають соціально-економічний ресурс країни, можна охарактеризувати через наступні складові: вигідне геополітичне розташування на карті транснаціональних
іранспортно-комунікаційних коридорів; досить прийнятна для початкового етапу входження у світовий
економічний простір транспортно-комунікаційна
інфраструктура; наявність численного штату висококваліфікованих інженерно-технічних і наукових
працівників, здатних забезпечити наукоємні технології виробничо-технічних секторів сучасної економіки [6].
Проте існує цілий ряд і
Індекс глобалізації країн світу
негативних моментів, а саме,
те, що Україна значно відстає
від провідних держав світу в
галузі інформатизації та розвитку інформаційних технологій; перебуває лише на початку
формування власних ТНК,
конкурентоспроможних на глобальному рівні й здатних до
здійснення глобальної стратегії
розвитку; не приділяє належної
уваги координації своєї зовнішньоекономічної політики з
іншими пострадянськими й
постсоціалістичними країнами,
що розвиваються.
Все це робить політику не
Рис. 1. Рейтинг країн світу за Індексом глобалізації
гнучкою та послаблює зовнішні
позиції. Таким чином, процеси
(данні Інтернетресурсу)
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інтеграції України у світовий та європейський про- цій у 2014–2015 рр. порівняно з 2013–2014 рр., після
стір потребують формування власної стратегії роз- значного «падіння» за рейтингом у 2013–2014 рр,
витку національного ринку.
порівнянно з попередним, Україні посприяли акції
В сучасних умовах глобалізації та посилення протесту українців на Майдані та зміна влади.
міжнародної конкуренції, актуальності набуває
Ознайомившись з результами ранжування країн
проблема створення сприятливих умов для поси- за індексом глобальної конкурентоспроможності за
лення конкурентних перевагх порівняно з іншими 2008-2016 рр. не можна однозначано характеризукраїнами світу і, як наслідок, сприяє надходженню вати тенденцію змін, оскільки обсяг загальної сукуппрямих іноземних інвестицій в економіку країни з ності, тобто кількості країн, що приймали участь у
метою покращння міжнародної курентоспромож- ранжуванні, щорічно змінювалася, тож в середньому
ності країни.
за останні 8 років наша держава знаходилася на
Міжнародна курентоспроможність країни – це 79 місці, з близько 143 країн світу.
здатність держави створювати таке національне бізМаштабне наукове дослідження, яке здійснюється
нес-середовище, в якому вітчизняні виробники роз- Всесвітнім економічним форумом з метою визнавивають свої конкурентні переваги, займають стійкі чення Індексу глобальної конкурентоспроможності
позиції на певних сегментах світового ринку, завдяки складається з 113 змінних, які об’єднані в 12 контрпотужному економічному потенціалу, що забезпечує ольних показників національної конкурентоспроекономічне зростання економіки на іннова– ційній можності та становлять 3 основні групи субіндексів:
основі. Джефрі Сакс, визнаний у світі економіст, «Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивності та
наголошує, що конкурентоспроможність країни «Інновації та фактори вдосконалення» .
визначається наявністю в країні здорового ринку,
Сукупність змінних на дві третини складається
чинників виробництва та інших характеристик, які з результатів глобального опитування керівників
формують потенціал для досягнення стабільного компаній (щоб охопити широке коло факторів, що
економічного зростання. Здорова економіка має бути впливають на бізнес-клімат в досліджуваних крапідкріплена зростанням ділової активності, керо- їнах), а на одну третину з загальнодоступних джевана законом та стабільно працюючими ринками.
рел (статистичні дані та результати досліджень, що
Щорічно Україна бере участь у дослідженнях здійснюються на регулярній основі міжнародними
рейтингу міжнародної конкурентоспроможності, організаціями). Вибір саме цих змінних зумовлеякі проводить Світовий економічний форум (СЕФ). ний теоретичними і емпіричними дослідженнями,
Кожного року СЕФ ранжує країни за індексом гло- причому жоден фактор не в змозі самотужки забезбальної конкурентоспроможності.
печити конкурентоспроможність економіки. Таким
Індекс глобальної конкурентоспроможності (The чином, згідно з висновками Всесвітнього економічGlobal Competitiveness Index) – це глобальне дослі- ного форуму, найбільш конкурентоспроможними
дження, яке проводиться Всесвітнім економічним є економіки тих країн, які в змозі проводити всеофорумом, і супроводжуючий його рейтинг країн сяжну політику, враховувати весь спектр чинників
світу за показником економічної конкурентоспро- та взаємозв’язки між ними. Експерти при складанні
можності.
Рейтинг країн світу за індексом глобальної
Відповідно до нещодавно опуконкурентоспроможності 2015–2016 рік
блікованого дослідження Всесвітнього економічного форуму,
Україна за Індексом глобальної
конкурентоспроможності
2015–2016 посіла 79-е місце
серед 140 країн світу, втративши
за рік три позиції (у рейтингу
2015–2014 рр. Україна займала
76-у позицію) (рис. 2).
Динаміка змін позицій України в рейтингу за Індексом глобальної
конкурентоспроможності наведена у таблиці 1, вона
підтверджує значні позитивні
зміни за останні 2 роки.
Рис. 2. Порівняльна характеристика країн за індексом глобальної
Існує загальна думка, що конкурентоспроможності 2015–2016 рр.
здійснити «стрибок» на 12 позі- (данні Інтернетресурсу за розрахунками Всесвітнього економічного форуму)
Таблиця 1
Позиції України в рейтингу за Індексом глобальної конкурентоспроможності
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
72
82
89
82
73
84
76

2015–2016
79
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Індексу беруть до уваги те, що економіки різних
країн світу знаходяться на різних етапах свого розвитку. Значення окремих факторів зростання конкурентоспроможності країни пов’язано зі стартовими
умовами, або з інституційними та структурними
характеристиками, що дозволяють позиціонувати
держава по відношенню до інших країн крізь призму розвитку. Дослідники постійно вдосконалюють
методологію розрахунку Індексу для того, щоб він
залишався адекватним інструментом вимірювання
рівня конкурентоспроможності в постійно мінливому глобальному середовищі.
Детальний опис методології формування Індексу
наводиться в щорічній доповіді Світового економічного форуму. За результатами чергового порівняльного дослідження. Складено статистичний розділ
з таблицями рейтингів за різними індикаторами,
що дозволяє здійснити докладний огляд сильних і
слабких сторін конкурентоспроможності країн, це
забезпечує визначення пріоритетних галузей для
формулювання політики економічного розвитку і
ключових реформ.
Проведене дослідження дало змогу виявити, що
в Україні майже не приділялося уваги субіндексу
«Основні умови» проти 87 позиції минулого, у звітному році посідає 101 позицію, в наслідок впливу
таких контрольних показників, як інституції та інфраструктура за наступними змінними: право на власність, етикаі корупція, зловживання впливом, марнотратство державних витрат, корпоративна етика,
якість доріг (рис. 3), які у рейтингу займають позицію
в останній, або передостанній десятці. При цьому
важливо наголосити, що більшість з них, таки, за
останній рік покращили свої позиції в середньому від
2 до 13 позицій. Негативний результат був визначений
по змінній – безпека (зниження на 8 позицій), та ще

за деяким змінним інфраструктури. Динаміка змінних
макроекономічного середовища, е не задовільною,
позиція змінної – державний борг та інфляція змін,
здала свої, і без того, не високі позиції майже в два
рази. Також не задовільними залишаються позиції
контрольних показників «Охорона здоров’я та початкова освіта», прикро, але деякі з них досі зазнають
негативного в пливу (рис. 3).
Не можуть не насторожувати результати оцінювання позицій змінних складових груп субіндексу
«Підсилювачі продуктивності», за показником «Розвиток фінансового ринку», майже всі вони погіршили свої результати від 5 до 20 позицій (рис. 4).
Результати аналізу стану технологічної готовності також є не задовільними. При явному динамічному розвитку інформаційних технологій в державі,
ми досі «пасемо задніх» та знаходтмося на низьких
позиціях і цей стан погіршується, так з 9 змінних, по
5-ти ми втратили в середньому від 4 до 14 позицій,
одночасно покращення характеризувалося від 2 до
17 позицій (рис. 4).
Розглядаючи змінні складові групи субіндексу
«Інновації та фактори вдосконалення» ми бачимо
значний прорив на 20 позицій (з 92 до 72) у діяльності у цьому напрямку. Найбільший влив спостерігається за показником «Інновації». Якість інноваційної діяльності в динаміці, зазнає позитивних
змін на 27 позицій (з 81 до 54) за рік, виявляється
тенденція підвищення позицій змінних складових в
середньому від 12 до 30. За показником «Відповідність бізнесу сучасним умовам», можна визначити
не значні, але позитивні зміни на 8 позицій (з 99 до
91), в наслідок приросту чотирьох з шести змінних
від 3 до 27 позицій (рис. 5).
Аналіз результатів країн у світових рейтингах
провідних організацій доводить, що країни з висо-
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Рис. 3. Позиції складових субіндексу «Основні вимоги» у 2014–2015 рр. та 2015-2016 рр.
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ким рівнем конкурентоспроможності як правило,
мають потужний економічний потенціал. А це
напряму впливає на добробут країни.
Оцінка конкурентоспроможності держав, заснована на комбінації показників базових вимог, підсилювачів ефективності, інновацій та розвитку,
спрямована на розширення міжнародної співпраці,
реалізацію національних інтересів заради високих
стандартів життя населення
Комплексний індекс глобальної конкурентоспроможності має практичне значення. Він не просто
аналізує різні сфери розвитку суспільства країни
(розвиток державних інституцій, економіки, освіти,
охорони здоров’я, інновацій тощо), а й відображає
рекомендації й конструктивні поради для розвитку
держав.
Загальною передумовою для конкурентоспроможності національної економіки є рівень її капіталізації. Тому одна з центральних проблем полягає в
активізації інвестиційно-інноваційної модернізації
економіки та її технологічному оновленні. Серед
шляхів вирішення даних проблем варто виділити:
1. Перехід на політику таргетування інфляції,
що забезпечить стабільність в економіці, сприятиме
залученню інвесторів та підвищенню прозорості у
прийнятті рішень на макрорівні;
2. Забезпечення реформи у вищій освіті;
3. Стимулювання розвитку економіки;
4. Забезпечення процесів соціалізації економіки;
5. Забезпечення ефективного управління держав-

ним боргом та здійснення заходів щодо його скорочення, шляхом зменшення кількості позик;
6. Щорічне прийняття реальних бюджетів.
Виконання цих умов забезпечить Україні високі
темпи росту економіки, що призведе до підвищення
рівня конкурентоспроможності та підвищення ролі
України у сучасному світі. Отже, в умовах загострення глобальної конкуренції, наростання стратегічних викликів суспільству та економіці України
зростає необхідність продовжити дослідження національної конкурентоспроможності, не тільки взявши
до уваги чинники та ознаки, але й розглядаючи конкурентоспроможність як процес, що відбувається
під впливом цілої сукупності факторів, які постійно
розвиваються та змінюються.
Пріоритетом сьогодення для нашої країни є відновлення миру, а стратегічні реформи необхідні для того,
щоб досягти стійкого економічного зростання [8].
Фахівці ВЕФ вважають, що варто удосконалити
роботу українських владних інституції, де виявлені
найбільші недоліки в ефективності функціонування,
зменшити домінування великих компаній на внутрішніх ринках, збільшити їхню конкурентоспроможність, а, відтак, й ефективність (позиції України
за цими блоками-критеріями найнижчі). Зміцнення
фінансових ринків сприятиме подальшій стабілізації економіки й допоможе скористатися численними
перевагами, наприклад, високою освіченістю населення, обсягами ринку (високі позиції у рейтингу),
для зростання однієї з найбільших держав Європи.
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Рис. 4. Позиції складових субіндексу «Підсилювачі продуктивності» у 2014–2015 рр.та 2015–2016 рр.
Позиції складових за індексом глобальної конкурентоспроможності

Рис. 5. Позиції складових субіндексу «Інновації та фактори вдосконалення»
у 2014–2015 рр. та 2015–2016 рр.
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Висновок. Проблема конкурентоспроможності
є досить актуальною для нашої держави. Згідно з
даними дослідження, Україна найбільше втратила
позицій за показниками, які характеризують розвиток
інфраструктури, макроекономічне середовище та розвиток фінансового ринку країни. Причому, за деякими
позиціями країна «очолює» списки з кінця, зокрема, за
міцністю банків нам присвоєно 140 місце зі 140 країн
світу; за регулюванням фондових бірж –135, за інфляційними змінами –134. Отже, оскільки Україна бере
курс на європейську інтеграцію, то для того, щоб покращувати свою позицію у світовому рейтингу, необхідно
удосконалювати існуючу політику розвитку національної економіки, спираючись на зарубіжний досвід.
Відтак позиціювання України у глобальному
просторі полягає в тому, щоб сфокусувати увагу на
змісті основних проблем національної конкурен-

тоспроможності, зафіксувати точку відліку стану її
індикаторів серед інших держав, визначити передумови для необхідних змін, розширивши спектр
аналітичного уявлення та стратегічного мислення
державних органів, які приймають рішення з питань
забезпечення конкурентоспроможності країни.
Подальше зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки носить загрозливий характер та вимагає створення адекватного
механізму взаємодії влади, бізнесу та відповідних
інституцій. Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності української економіки потребує
насамперед активізації економічної діяльності.
Тільки на цьому шляху Україна зможе на гідних
засадах інтегруватися у світове співтовариство,
забезпечити необхідний рівень економічної безпеки
та добробуту населення.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЕКОНОМИКИ,
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Криворожского государственного коммерческоо-економического техникума
В статье дана характеристика глобализации, рассмотрено место Украины в рейтинге согласно индекса глобализации, определено влияние глобализации на развитие экономики государства. Изучено состояние конкурнтоспособности национальной экономики ее место в мировых рейтингах. Проанализированы изменения
индекса глобальной конкурентоспособности Украины на мировой арене по группам субиндексов на основе
опубликованного исследования Всемирного економического форума за 2014-2016 годы. Кроме того рассмотрены пути усовершенствования механизма активизации реформ внутри страны, направленных на обеспечение ее конкурентоспособности в мировом рыночном пространстве.
Ключевые слова: глобализация, индекс глобализации, глобализационные процесси, конкурентоспособность,
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This article gives a characteristic of the globalization, discussed Ukraine’s place in the ranking index of globalization, the influence of globalization on the economy of the state is determined. The state of competitiveness of the
national economy and its place in the world rankings are considered. Changes of the index of global competitiveness
of Ukraine in the international arena by groups of sub indexes based on research published by the World Economic
Forum in 2014-2016 years is studied. Moreover, ways to improve the mechanism of activation of reforms in the inside
of the country, aimed at ensuring its competitiveness in the global market environment are discussed.
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У статті висвітлено значення фінансових посередників на фінансовому ринку України. Вказано функції, які відображають сутність фінансових посередників, зазначено їх розмежування на банківських
посередників та небанківських фінансових посередників. Проаналізовано стан та умови, в яких
функціонують банки України, підмічено їх вплив на економічні процеси в країні. Констатовано специфічні ознаки та призначення небанківських фінансових посередників. Розглянуто роль страхових
компаній – найбільш розвинених небанківських фінансових посередників, недержавних пенсійних
фондів, кредитних спілок та ломбардів на фінансовому ринку України, а також вказано причини зростання значення останніх.
Ключові слова: фінансові посередники, перерозподіл коштів, банки, небанківські фінансові установи, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди.

Постановка проблеми. Фінансові посередники
є професійними учасниками фінансового ринку, які
забезпечують посередництво при розподілі та перерозподілі фондів грошових коштів у суспільстві
і таким чином впливають на розвиток економіки
країни, забезпечуючи фінансування тих чи інших
галузей народного господарства. Отже, фінансові
посередники акумулюють тимчасово вільні грошові
кошти населення та направляють їх до тих суб’єктів
фінансового ринку, які мають в них потребу. В
результаті надлишок грошових коштів спрямовується на широкомасштабне інвестування економіки.
Тож ефективна діяльність фінансових посередників представляє інтерес не лише для окремих

суб’єктів господарювання, а й для держави в цілому,
а проблема удосконалення функціонування фінансових посередників, визначення їх ролі на фінансовому ринку в Україні набуває актуальності, оскільки
від розвитку фінансового посередництва залежить і
загальний розвиток фінансової системи країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню значення фінансових посередників,
особливостей їх функціонування та проблем і перспектив розвитку на фінансовому ринку України
присвятили свої праці Гаркуша Ю. О., Еш С. М.,
Журман С. М., Коваленко В. В., Ксьондз С. М, Осадчук Ю. М., Педерсен І., Рудь І. Ю., Фаріона В. Я.,
Фаріон Я. М., Чеберяко О. В., Лобода А. Б. та інші.

93

# 5 (13) 2016
Ці вчені обґрунтували функції фінансових посередників, необхідність їх існування, принципи та
завдання фінансового посередництва у забезпеченні
стабільного функціонування фінансового ринку.
Метою дослідження є визначення ролі фінансових посередників на фінансовому ринку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Фінансові посередники відіграють важливу роль у переміщенні
капіталів між учасниками фінансового ринку: нагромаджують та об’єднують заощадження індивідуальних власників для використання їх з вигодою для
усього суспільства шляхом інвестування фінансових
ресурсів у різні галузі економіки у вигляді довгострокових кредитів, участі в капіталі інших суб’єктів
господарювання, активній діяльності на ринку цінних паперів. В умовах ринкової економіки кількість
та розмаїття фінансових посередників, а також надаваний ними асортимент фінансових послуг окреслюють ступінь розвитку фінансового ринку.
Фінансовим посередником є юридична особа,
яка надає одну чи декілька фінансових послуг відповідно до чинного законодавства, внесена до відповідного реєстру фінансових установ, реалізує опосередковану діяльність у процесі руху фінансових
ресурсів від одних суб’єктів фінансового ринку до
інших з метою отримання прибутку або задоволення
потреб своїх клієнтів у певних видах фінансових
послуг. В свою чергу, фінансове посередництво –
це діяльність професійних учасників фінансового
ринку, спрямована на фінансування економіки за
рахунок коштів інших учасників. Тож, основною
розбіжністю між фінансовим посередництвом і
фінансовими посередниками є те, що фінансове
посередництво – це діяльність, а фінансові посередники – ті, хто цю діяльність здійснюють [2; 4].
Зміст та роль фінансових посередників найповніше розкриваються в таких функціях, як:
1) трансформація фінансових активів;
2) акумуляція заощаджень одних суб’єктів та їх
подальше інвестування в проекти інших суб’єктів;
3) одночасне задоволення інтересів позичальників фінансових ресурсів і кредиторів шляхом
якісного управління активами на основі економії
на масштабі, скорочення часу на пошук кредитора/
позичальника, мінімізації ризиків та державного
нагляду й регулювання діяльності фінансових посередників;
4) зменшення трансакційних витрат, пов’язаних
із фінансуванням за рахунок економії на масштабі;
5) надання можливості власникам капіталу ефективно та в короткий строк розмістити свої ресурси
в прибуткові активи, а позичальникам швидко отримати вільні кошти для фінансування виробничих або
особистих потреб;
6) формування економічної кон’юнктури на
ринку капіталу, збалансування попиту та пропозиції на фінансові ресурси шляхом залучення великої
кількості ринкових учасників;
7) сприяння збільшенню прибутковості фінансових активів, які перебувають у розпорядженні невеликих власників, за рахунок зниження ризиковості,
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відкриття доступу до прибуткового бізнесу та зниження витратності фінансових операцій;
8) диверсифікація ризику активів, а також страхування певних видів ризику, розподіл ризику між
учасниками посередницьких операцій;
9) захист прав споживачів фінансових послуг від
внутрішніх та зовнішніх загроз;
10) забезпечення руху фінансових ресурсів до
найбільш ефективних, з економічної точки зору, споживачів шляхом використання різноманітних спеціальних інструментів;
11) перерозподіл фінансових ресурсів із традиційних галузей економіки в нові сфери та галузі діяльності, сприяння інноваційній діяльності [5, c. 20].
Фінансове посередництво в Україні представлено банківськими установами, які мають перевагу
за сумою сформованих активів і за кількістю та різноманітністю наданих послуг, та небанківськими
фінансовими установами. Система фінансових посередників в Україні є банкоорієнтованою.
Банки як фінансові посередники на ринку фінансових послуг здійснюють емісію додаткових платіжних засобів та спрямовують їх в грошовий оборот, забезпечують перетворення грошових потоків
з одними якісними параметрами в грошові потоки з
іншими якісними параметрами, що сприяє прискоренню обороту капіталу та підвищенню його ефективності.
Вплив банків на економічні процеси в країні
пояснюється тим, що вони:
– займають певну частину фінансового ринку,
акумулюють та перерозподіляють фінансові ресурси;
– приймають активну участь у формуванні пропозиції грошей;
– надають суб’єктам ринку широкий спектр
послуг.
Кількість банків в Україні на початок 2016 р. становила 117, що на 30 банків (20,4%) менше, ніж у
попередньому році. Головною причиною такого скорочення стало здійснення банками ризикової діяльності, яка суперечила вимогам законодавства.
Сукупний обсяг коштів клієнтів, очищений від
змін за рахунок переоцінки валютних коштів, у
2015 р. зріс на 9,6%.
За підсумками 2015 р. діючі банки України отримали сукупний збиток 66,6 млрд. грн., основною причиною чого стало суттєве підвищення відрахувань у
резерви (зросли у 1,5 рази порівняно з попереднім
роком). Чистий операційний дохід банків за 2015 р.
був позитивним і становив 81,5 млрд. грн., що свідчить про спроможність більшості банків генерувати
позитивні чисті операційні грошові потоки в майбутньому.
На діяльність банків негативно вплинули такі
події: погіршення платоспроможності позичальників через зменшення доходів населення та збиткова
діяльність багатьох підприємств; звуження ресурсної бази банків через значний відплив депозитів протягом 2014–2015 років; незахищеність прав кредиторів; геополітичні ризики, пов’язані з анексією Криму
та військовими діями на сході України. Незважаючи
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на це, українська банківська система в цілому адаптувалася до нових умов [9].
Небанківські фінансові установи також є важливими учасниками фінансового ринку, що здійснюють фінансове посередництво: на відміну від банків,
спеціалізуються на окремих фінансових послугах,
забезпечуючи страхування, кредитування, спільне
інвестування, управління активами, посередництво
у купівлі-продажі фінансових інструментів, недержавне пенсійне забезпечення, гарантійні операції
тощо. Особливими рисами небанківських фінансових установ є вузька спеціалізація, надання переважно небанківських фінансових послуг, відсутність
безпосереднього впливу на пропозицію грошей,
постачання довгострокових ресурсів на ринок [4; 6].
В Україні небанківське фінансове посередництво включає страхові компанії, недержавні пенсійні
фонди, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, інститути спільного інвестування та ін.
Причинами появи та розвитку окремих небанківських фінансових посередників в Україні є:
1) страхових компаній – впровадження світового досвіду щодо забезпечення страхового захисту
суб’єктів господарювання та громадян;
2) недержавних пенсійних фондів – вітчизняна
пенсійна реформа;
3) кредитних спілок – потреби фінансового та
соціального захисту громадян, здешевлення вартості
кредитів для населення;
4) інвестиційних фондів – процеси приватизації
державного майна за приватизаційні майнові сертифікати;
5) довірчих товариств – відсутністю досвіду щодо
використання представницьких функцій, управління
цінними паперами;
6) факторингових, лізингових, інших фінансових
компаній – поглиблення спеціалізації в діяльності
економічних суб’єктів і диверсифікація напрямів
спрямування капіталу [1, с. 229].
Серед небанківських фінансових посередників
найбільш розвиненими є страхові компанії – спеціалізовані небанківські інститути, які забезпечують
страховий захист від непередбачуваних випадків
за рахунок сформованих фондів грошових коштів.
Формування цільових фондів страхових компаній
здійснюється шляхом залучення коштів підприємств, організацій або населення через сплату стра-

хових внесків на підставі укладених договорів про
відшкодування збитків або виплату певної суми у
разі настання страхового випадку [10, c. 157].
Ринок страхових послуг в Україні залишається
одним з найбільш капіталізованих серед інших
небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2015 становила 361, у тому числі СК «life» – 49 компаній, СК
«non-life» – 312 компаній, (станом на 31.12.2014 –
382 компанії, у тому числі СК «life» – 57 компаній,
СК «non-life» – 325 компаній). Кількість страхових
компаній має тенденцію до зменшення: за 2015 р.
порівняно з 2014 р., кількість компаній зменшилася
на 21 СК, порівняно з 2013 р. – на 46 СК.
Розглянемо концентрацію страхових премій в
СК у 2014-2015 рр. (табл. 1): незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому
ринку основну частку валових страхових премій –
99,9% – акумулюють 200 СК «non-Life» (64,1% всіх
СК «non-Life») та 99,0% – 20 СК «Life» (40,8% всіх
СК «Life»).
Дані свідчать, що на ринку видів страхування
інших, ніж страхування життя, спостерігається значний рівень конкуренції, в той час як на ринку страхування життя наявна помірна монополізація.
У період 2014–2015 рр. у страховій сфері спостерігалася низка негативних тенденцій:
– загальне зниження вартості активів, зменшення
їх ліквідності, особливо активів, розміщених у банківських установах та на фондовому ринку;
– втрата доступу до нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованих територіях України;
– істотне зростання витрат на забезпечення виконання страхових зобов’язань у зв’язку зі значною
девальвацією національної валюти.
Низька платоспроможність населення; низький рівень капіталізації та ліквідності страховиків;
нерозвиненість страхування життя та медичного
страхування; недовіра до страховиків гальмують
розвиток страхового посередництва в Україні.
Лише ті страхові компанії, які протягом останніх років здійснювали помірковану консервативну
інвестиційну політику, мають належний запас міцності для нівелювання ризиків, що настали [3].
Далі розглянемо роль недержавних пенсійних
фондів (НПФ), які є важливим доповненням до системи загальнообов’язкового державного пенсійного

Таблиця 1
Концентрація страхових премій в СК у 2015 р. [8]
страхування «Life»
страхування «non-Life»
Перші (Тор)
Надходження премій Частка на ринку, % Надходження премій Частка на ринку, %
(млн. грн.)
(млн. грн.)
Тор 3
936,1
42,8
4049,8
14,7
Тор 10
1921,4
87,9
10011,2
36,3
Тор 20
2164,0
99,0
16613,3
60,3
Тор 50
2186,6
100,0
23408,7
85,0
Тор 100
х
х
26472,1
96,1
Тор 200
х
х
27508,6
99,9
Всього по ринку
2186,6
100,0
27549,4
100,0
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Таблиця 2
Розвиток кредитного ринку небанківських фінансових установ у 2014/2015 рр. [7]
Розмір кредитного портфелю, млрд. грн.
Установи
31.12.2014
31.12.2015
Кредитні установи
7,86
10,08
Кредитні спілки
2,03
1,80
Фінансові компанії
0,36
1,52
Ломбарди
0,95
1,06
Всього:
11,2
14,46
забезпечення, на фінансовому ринку України. НПФ
акумулюють значні обсяги довгострокових ресурсів,
а також виступають постачальниками довгострокових кредитів та інвестицій на вітчизняному фінансовому ринку. Об’єктами інвестування НПФ є депозити в банках, облігації вітчизняних підприємств,
державні цінні папери, акції українських емітентів,
банківські метали та інші [6, с. 302].
Протягом 2015 р. з Державного реєстру фінансових установ виключено 4 НПФ (у 2014 р. їх кількість становила 76, а в 2015 р. – 72) та 1 адміністратора НПФ (у 2014 р. їх кількість становила 24, а
2015 – 23).
Основними перешкодами на шляху розвитку
недержавних пенсійних фондів в Україні є:
– збільшення ризиків, пов’язаних із фінансовою
нестабільністю;
– обмежений вибір фінансових інструментів,
придатних для інвестування в них пенсійних коштів;
– досить складна процедура доступу недержавних пенсійних фондів до зовнішніх фінансових ринків, до іноземних інвесторів;
– недостатня зацікавленість роботодавців у
фінансуванні недержавних пенсійних програм для
працівників через недосконале податкове законодавство;
– низький рівень роз’яснювальної роботи щодо
змісту та ролі системи накопичувального пенсійного
забезпечення в суспільстві та недостатня фінансова
спроможність громадян щодо участі в системі недержавного пенсійного забезпечення [3].
Кредитні установи, спілки, фінансові компанії та
ломбарди здатні задовольняти попит населення на
кредит.
Кількість кредитних установ у 2015 р. становила
728, що на 17 установ (2,4%) більше, ніж у попередньому році; кількість ломбардів зросла з 477 у
2014 р. до 482 у 2015 р. (на 5 установ або 1,0%);
кількість фінансових компаній зросла на 156:
з 415 у 2014 р. до 571 у 2015 р. (на 156 установ або
27,3%).
Розглянемо розвиток кредитного ринку небанківських фінансових установ у 2014–2015 рр.
(табл. 2): розмір кредитного портфелю кредитних установ, фінансових компаній та ломбардів
збільшився з 7,86 млрд. грн., 0,36 млрд. грн., 0,95
млрд. грн. у 2014 р. до 10,08 млрд. грн., 1,52 млрд.
грн., 1,06 млрд. грн. у 2015 р. відповідно (зріс на
28%, 322%, 12% відповідно) і лише розмір кре-
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Динаміка
1,28
0,89
4,22
1,12
1,29

дитного портфелю кредитних спілок зменшився з
2,03 млрд. грн. у 2014 р. до 1,80 млрд. грн. у 2015 р.
(знизився на 11%).
Причинами зростання значення вищезазначених
небанківських фінансових установ є:
– встановлення конкурентних з банками умов
кредитування поряд з доступністю кредитів на
небанківському кредитному ринку;
– підвищення попиту на послуги з мікрокредитування на покриття невідкладних потреб населення,
фінансування малого бізнесу та сільгоспвиробників [2].
Оскільки ломбарди швидко і без проблем надають позики на невеликі терміни, попит на їх послуги
зростає. У сучасних умовах низької платоспроможності населення ломбарди стають джерелом швидкого поповнення платіжних засобів.
Небанківські фінансові посередники в Україні
виконують другорядну роль у фінансуванні економіки, оскільки характеризується відсутністю
завершеної законодавчої та нормативної бази щодо
регулювання їх діяльності, недосконалим організаційно-економічним механізмом функціонування,
низькою питомою вагою активів у ВВП, недосконалим захистом клієнтів.
Підсумовуючи, можна сказати, що діяльність
фінансових посередників сприяє зменшенню вартості фінансових операцій, підвищує ліквідність
фінансових активів, диверсифікує ризик, створює
умови для активізації роботи всіх учасників ринку
фінансових послуг [4, с. 226].
Висновки. Прогрес фінансової систему України
значною мірою залежить від прогресу фінансових
посередників та ефективності їх діяльності: чим
більше надійних фінансових посередників функціонує на фінансовому ринку, тим швидше здійснюється акумуляція тимчасово вільних коштів та перерозподіл грошових фондів.
Фінансові посередники сприяють прискоренню
здійснення фінансових операцій: кредитору та
позичальнику не треба шукати один одного та не
обов’язково знати один одного для того, щоб примножити капітал чи взяти позику: їм достатньо звернутися до посередника, який направить потоки грошових коштів в потрібному напрямку.
Різноманітність посередників стосовно виконуваних ними функцій забезпечує диверсифікацію фінансових послуг та ризиків, дає можливість вибору тої чи іншої установи для здійснення
вкладень чи інвестування грошових коштів,
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отримання короткострокових чи довгострокових
кредитів та здійснення інших операцій на фінансовому ринку.
Підтримка державою розвитку фінансового посередництва в Україні забезпечить як покращення процесу фінансування фізичних та юридичних осіб, які

мають потребу у фінансових ресурсах, так і окремих
галузей економіки.
Пріоритетом діяльності фінансових посередників
має стати поліпшення якості та доступності фінансових послуг усім верствам населення, організаціям,
підприємствам та установам.
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В статье отражено значение финансовых посредников на финансовом рынке Украины. Указано функции, которые определяют сущность финансовых посредников, их разграничения на банковских посредников и небанковских финансовых посредников. Проанализировано состояние и условия, в которых функционируют банки
Украины, подмечено их влияние на экономические процессы в стране. Отмечено назначение и особенности
небанковских финансовых посредников. Рассмотрена роль страховых компаний – наиболее развитых небанковских финансовых посредников, негосударственных пенсионных фондов, кредитных союзов и ломбардов
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У статті вказано особливості та проблеми кредитування підприємств агропромислового комплексу,
визначено роль кредитних ресурсів в діяльності сільськогосподарських підприємств. Для оцінки
стану кредитування сільськогосподарських корпорацій іншими депозитними корпораціями (банками), проаналізовано такі показники, як: загальна сума кредитів та сума нових кредитів, наданих
сільськогосподарським корпораціям, а також процентні ставки за новими кредитами, наданими сільськогосподарським корпораціям у період з січня 2014 р. по січень 2015 р. включно. Зазначено фактори, які стримують розвиток ринку кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки України та
потребу в підтримці державою кредитування сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: кредитування, Земельний банк, відсоткова ставка за кредитами, сільськогосподарські корпорації, державна підтримка.

Постановка проблеми. Сільське господарство є
важливим сектором економіки України, який створює значну частку експорту. Однак, сучасний стан
функціонування вітчизняних сільськогосподарських
підприємств не дозволяє повною мірою реалізувати
потужний природно-ресурсний потенціал, наявний в
країні. Однією з головних перешкод є брак коштів,
важкодоступність кредитів та низький рівень державної підтримки сільгоспвиробників, що й визначає необхідність дослідження стану їх кредитування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дефініції специфіки, проблем та стану кредитування
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підприємств агропромислового комплексу присвятили свої праці Башлай С. В., Бондаренко Н. В.,
Воронкова А. А., Іртищева І. О., Онисько С., Чеканська Л. А., Чепелюк Г. М., Чехова І. В., Шацька З. Я.
та інші. Авторами також висвітлено стримуючі фактори та тенденції розвитку сільськогосподарського
кредитування.
Метою дослідження є визначення проблем та
особливостей кредитування сільськогосподарських
підприємств.
Виклад основного матеріалу. Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці України,
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оскільки дає можливість гарантувати продовольчу
безпеку держави, створити конкурентоспроможну
продукцію для зовнішньої торгівлі, отримати
надійне джерело надходжень до бюджету та потужний виробничо-економічний потенціал для розвитку села. Стан цієї галузі економіки значною мірою
залежить від обсягів та інтенсивності вкладених у
неї фінансових та матеріальних ресурсів. Тож формування адекватного механізму кредитного забезпечення аграрного сектору є базовою передумовою
подальшого удосконалення та модернізації сільськогосподарських підприємств, а також стабілізації
їхнього фінансово-економічного стану [3; 10].
Банківське кредитування – це інструмент розвитку суб’єктів господарювання та забезпечення неперервності процесів суспільного відтворення шляхом
перерозподілу тимчасово вільної вартості на умовах
строковості, платності, повернення та забезпечення
[12, с. 641].
В аграрній сфері кредитні ресурси відіграють
вирішальну роль: сезонний розрив між вкладенням і
надходженням коштів, безперервність процесів відтворення, значна потреба в обігових засобах перетворюють кредит на основне джерело поповнення
фінансових ресурсів [7, с. 34].
Кредитування сільськогосподарських підприємств має свої особливості:
– чітку періодизацію процесу виробництва, що
унеможливлює перерви в ньому та викликає потребу
в забезпеченні надання кредитів для товаровиробників галузі в чітко визначений час і в повному обсязі;
– уповільнений оборот капіталу потребує збільшення термінів залучення кредитних ресурсів та
зниження плати за кредит;
– нееквівалентність обміну та низький рівень
прибутковості сільськогосподарського виробництва
потребують зниження плати за кредит;
– низький рівень технічної оснащеності виробництва при високому рівні зносу техніки та використанні застарілої технології вимагає значного обсягу
кредитного забезпечення інвестиційного характеру;
– підвищений рівень ризикованості галузі потребує застосування адекватного рівня страхового
захисту. Саме специфіка сільськогосподарського
виробництва робить аграріїв неконкурентоспроможними на кредитному ринку й обумовлює необхідність їх державної підтримки [4, c. 34].
Власні кошти є основним джерелом фінансування для переважної кількості сільськогосподарських підприємств, тоді, як кредити комерційних
банків займають друге місце.
В Україні ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій станом на
1 січня 2016 р. має 117 банків, проте немає жодного
спеціалізованого діючого аграрного банку, в якому
частка кредитів для сільського господарства у структурі кредитного портфеля становила б понад 50%.
Була невдала спроба заснування банку для кредитної підтримки АПК: Земельний банк, створений в
липні 2012 р., в умовах відсутності відповідних змін
в законодавстві з моменту отримання банківської

ліцензії (з осені 2013 р.) майже не здійснював банківської діяльності, передбаченої статутом. Влітку
2012 року Верховна Рада виключила із Земельного
кодексу та Закону України «Про банки і банківську
діяльність» всі положення, які стосуються Зембанка
і постановила ліквідувати установу [2; 6].
Середньозважена відсоткова ставка (в річному
обчисленні) за кредитами банків у національній
валюті для сільського господарства в лютому 2015 р.
складала 22,8% за середнього в економіці Україні рівня 18,7%. Фінансування галузі з державного
бюджету щороку скорочується: за напрямом «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» у 2012 р. було передбачено 827,4 млн. грн., у
2013 р. – 96,8, у 2014 р. – лише 5 млн. грн. (з яких
безпосередньо отримувачам у 2014 р. було перераховано 574,2 тис. грн., або 11,5% загальної суми).
Також у 2014 р. зупинилося виділення коштів з державного бюджету для фінансування заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового
лізингу [1, с. 290].
Проаналізуємо стан кредитування сільськогосподарських корпорацій іншими депозитними корпораціями (банками):
1) величина залишків коштів за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім НБУ) сільськогосподарським корпораціям у період з січня
2014 по січень 2015 р. мала тенденцію до нерівномірного зростання: з 41,0 млрд. грн. у січні 2014 р.
збільшилася до 55,0 млрд. грн. у січні 2015 р.; у
розрізі валют спостерігається аналогічна ситуація:
величина залишків коштів за кредитами у національній валюті зросла з 29,6 млрд. грн. до 35,5 млрд. грн.
(мінімальне значення становило 29,6 млрд. грн.
у січні 2014 р., максимальне – 35,4 млрд. грн. у
жовтні та грудні 2014 р.), а у іноземній валюті – з
11,4 млрд. грн. до 19,7 млрд. грн. (мінімальне значення становило 11,4 млрд. грн. у січні 2014 р., а
максимальне – 19,9 у грудні 2014 р.) (рис. 1);

Рис. 1. Кредити, надані депозитними
корпораціями (крім НБУ)
сільськогосподарським корпораціям [8]
2) сума наданих сільськогосподарським корпораціям нових кредитів не мала сталої динаміки: то
збільшувалася, то зменшувалася; найменшого значення показник досягнув у лютому та травні 2014 р.
і становив 4,6 млрд. грн., а найбільшого – у жовтні
2014 р. і становив 8,6 млрд. грн; зауважимо, що на
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кінець аналізованого періоду сума наданих нових
кредитів різко зменшилася у порівнянні з минулим
місяцем з 7,5 до 4,8 млрд. грн., що пояснюється
зменшенням суми наданих кредитів як у національній, так і в іноземній валюті, на 35,5% та 38,1% відповідно (рис. 2);

Рис. 2. Нові кредити, надані
сільськогосподарським корпораціям [8]
3) процентні ставки за новими кредитами, наданими сільськогосподарським корпораціям коливалися: у національній валюті знаходилися у діапазоні
від 17,6% до 21,5%; в іноземній валюті – від 8,1%
до 14,1%; в національній валюті найбільший процент ставки за новими кредитами спостерігався у
грудні 2014 р. – 21,5%, найменший – у червні 2014 р.
і становив 17,6%; в іноземній валюті найбільший
процент ставки за новими кредитами спостерігався
у грудні 2014 р. – 14,1%, найменший – у лютому
2014 р. і становив 8,1% (рис. 3).

Рис. 3. Процентні ставки за новими кредитами,
наданими сільськогосподарським корпораціям,
% річних [8]
Спираючись на вищезазначені показники, можна
стверджувати, що кредитування сільськогосподарських корпорацій не має стабільності, оскільки процентні ставки за кредитами постійно коливаються
та в більшій мірі зростають, ніж знижуються, що
спричиняє низький попит на кредитні ресурси у
сільськогосподарських підприємств. І, як результат, сільгоспвиробники не реалізовують на практиці
власні потенційні можливості через брак фінансових
ресурсів.
Відсутність доступних фінансових ресурсів
ускладнює забезпеченість сільгоспвиробників обі-
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говими коштами для покриття розриву в часі між
потребою в коштах і періодом сприятливих цін реалізації продукції [1, c. 290].
Банки зазвичай практикують надання короткострокових кредитів, першочерговим об’єктом яких
є одержання коштів для придбання пального, отрутохімікатів, запчастин для ремонту сільськогосподарської техніки. Недостатня доступність короткотермінових кредитів заважає належному ресурсному
забезпеченню багатьох товаровиробників, що є причиною низької врожайності культур в українських
сільськогосподарських підприємствах, невисокого
рівня їх доходів, низької якості продукції.
Довгострокові кредити банки надають у меншому
обсязі на придбання комбайнів для збирання зернових, цукрового буряку, картоплі та оновлення фруктових садів і виноградників, а також на покриття
інших виробничо-господарських витрат [5; 7].
З метою удосконалення процесу довгострокового
кредитування сільськогосподарських підприємств
банкам необхідно:
1. Ретельно оцінювати грошові потоки від інвестиційних проектів, що кредитуються (грошові
потоки на сьогодні є основним джерелом погашення
довгострокових кредитів у сільськогосподарських
підприємствах).
2. Звертати увагу на придатність об’єктів застави
з точки зору можливості їх самостійного використання (в аграрному секторі України склалася ситуація, коли об’єкт довгострокового кредитування одночасно виступає об’єктом застави).
3. Здійснювати контроль в процесі супроводу
довгострокового кредиту за: цільовим використанням кредиту; фінансовим станом позичальника; станом збереження застави; своєчасністю повернення
основного боргу і відсотків; станом реалізації інвестиційного проекту [12, с. 641–642].
Основними стримуючими факторами розвитку
ринку кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки України є наступні: довготривале зниження
кредитної активності банків, орієнтація кредитної
діяльності банків на невиробничі галузі, висока
ціна кредитів, обмеження терміну довгострокового
кредиту 3–5 роками, низький рівень кредитоспроможності аграрних підприємств, відсутність ліквідної застави через високий рівень спрацювання та
моральна застарілість основних засобів підприємств
аграрної галузі, обмеженість інфраструктури кредитного ринку. Більшість сільськогосподарських підприємств функціонують з низькою прибутковістю, а
деякі зі збитковістю, що в свою чергу, ставить під
сумнів можливість отримання та повернення ними
кредитних коштів [3; 11].
Тож, для подальшого розвитку кредитних відносин між комерційними банками та сільськогосподарськими підприємствами необхідна державна підтримка, яка потребує комплексного підходу та має
бути спрямована на:
– поліпшення фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників і підвищення на цій
основі їх кредитоспроможності через дієвий ціновий
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механізм підтримки рівня доходів виробників сільськогосподарської продукції;
– стимулювання зміцнення й укрупнення банківської системи нарощування капіталу та ресурсної
бази;
– створення необхідної інфраструктури (аграрного ринку, фонду кредитної підтримки, систем
реального страхового захисту виробників сільськогосподарської продукції та іпотечного кредитування
під заставу землі, врожаю);
– податкове стимулювання довгострокового інвестиційного кредитування аграрного сектору [9, c. 444].
Одним із головних завдань в державній підтримці фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств є удосконалення
механізмів застави, вирішення питань захисту прав
кредиторів і позичальників, оскільки від доступності кредитних ресурсів для сільськогосподарських
товаровиробників значною мірою залежить можливість нарощування обсягів виробництва, розвиток
підприємницької ініціативи та підвищення конкурентоспроможності аграрних господарств [5, c. 163].

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що кредитування сільськогосподарських підприємств має на меті подолання тимчасових труднощів їх потреби у коштах та тяжіє до спеціалізації
банків конкретно під фінансові потреби агрокомпаній для досягнення ефективної співпраці та максимального результату від використання позикових
коштів аграріями.
За умови відсутності власних джерел фінансування
нарощування обсягів виробництва та підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарської
продукції значною мірою залежить від доступності
кредитних ресурсів, ефективне використання яких
забезпечить розвиток аграрного сектору економіки
та нарощення експортного потенціалу України.
Тож, держава не має бути осторонь проблем кредитування аграрних підприємств, а сприяти його
поширенню та стабілізації. В умовах обмеженості
бюджетних коштів перспективним є перехід від
компенсаційної державної підтримки кредитного
забезпечення сільськогосподарських підприємств до
гарантійно-компенсаційної.
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В статье указаны особенности и проблемы кредитования предприятий агропромышленного комплекса, определена роль кредитных ресурсов в деятельности сельскохозяйственных предприятий. Для оценки состояния
кредитования сельскохозяйственных корпораций другими депозитными корпорациями (банками), проанализированы такие показатели, как: общая сумма кредитов и сумма новых кредитов, предоставленных сельскохозяйственным корпорациям, а также процентные ставки по новым кредитам, предоставленным сельскохозяйственным корпорациям в период с января 2014 г. по январь 2015 г. включительно. Указано факторы,
сдерживающие развитие рынка кредитных ресурсов в аграрном секторе экономики Украины и потребность в
поддержке государством кредитования сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: кредитование, Земельный банк, процентная ставка по кредитам, сельскохозяйственные
корпорации, государственная поддержка.

PROBLEMS AND FEATURES OF CREDITING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
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Malook I.A.
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The article indicates peculiarities and problems of crediting of agricultural enterprises, defines the role of credit in the
activity of the agricultural enterprises. To assess the crediting status of agricultural corporations, we analyzed such
factors: the total amount of credit and the amount of new loans granted to agricultural corporations, and interest rates
on new loans granted to agricultural corporations in the period from January 2014 to January 2015 inclusive. In this
article, we say about the factors that hinder the development of the credit market in the agricultural sector of Ukraine.
In addition, we note the need of comprehensive government support of agricultural enterprises for agricultural development.
Keywords: crediting, the Land Bank, the interest rate on credits, agricultural corporations, government support.
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Юрій Е.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Манюк Н.А.
студентка
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
У статті розглянуто актуальні питання аналізу фінансового стану місцевого бюджету шляхом
об’єктивної оцінки його фінансової стійкості. Досліджено основні підходи до трактування поняття
фінансової стійкості бюджету. Проаналізовано основні методики визначення рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів. Особливу увагу приділено методиці розрахунку інтегрального показника
фінансової стійкості та відповідних коефіцієнтів. Виділено обмеження і можливості розвитку фінансової самостійності місцевих бюджетів України за сучасних умов розвитку, визначено ключові вектори її зміцнення, запропоновано шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок зростання власних податкових джерел.
Ключові слова: місцевий бюджет, фінансова стійкість, власні доходи бюджету, трансферти, інтегральний коефіцієнт.

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних процесів в Україні, перед місцевою владою
постає ряд проблем пов’язаних із забезпеченням
сталого соціально-економічного розвитку регіону та
підвищення рівня життя. З одного боку власні фінансові ресурси місцевих органів влади є обмеженими,
а з другого боку витрати із бюджету постійно зростають, тому як наслідок збільшуються частки міжбюджетних трансфертів, що надаються з державних
бюджетів. У зв’язку з цим постає нагальна потреба
в удосконаленні теоретичних та практичних підходів щодо діагностики фінансової стійкості місцевих
бюджетів з метою забезпечення її стабільності та
фінансової самостійності місцевих бюджетів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання оцінки фінансової стійкості та стану місцевих бюджетів досліджували вітчизняні й зарубіжні вчені: І.М. Вахович [1], І.В., Ю. Карагозлю [3],
Т.Ю. Коритько [4], Н.Ю. Коротіна[5], О.М. Крук [6],
І. Микитюк [7], Г.Б. Поляк [8], Н. Старостенко [7] та
інші. Однак незважаючи на значну кількість методик
оцінки фінансової стійкості бюджетів міста, питання
покращення якості оцінювання стійкості місцевих
бюджетів на сьогоднішній день є недостатньо вирішеними.
Постановка завдання. Метою даної статті є
наукове обґрунтування та визначення концептуальних підходів до розгляду сутності фінансової стійкості місцевих бюджетів, узагальнення теоретичних знань з питань фінансової стійкості місцевих
бюджетів, виокремлення та обґрунтування основних методів діагностики фінансової самостійності
місцевих бюджетів, а також розробка рекомендацій
щодо напрямів підвищення фінансової стійкості
місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Рівень фінансової
стійкості місцевих бюджетів пов’язаний з їхньою
фінансовою самостійністю, він залежить від коштів
вищого рівня влади. Ця проблема пов’язана з оцінкою фінансового потенціалу органів місцевого самоврядування і формуванням механізму фінансової
допомоги. Сьогодні місцеві органи влади не мають
достатньої фінансової самостійності у зв’язку з
посиленням залежності місцевих бюджетів від державного [7, 87].
Слід відмітити, що реальний стан фінансового
забезпечення органів місцевого самоврядування на
виконання функцій і завдань у межах власної компетенції та реалізації доручених центральною владою
повноважень є надзвичайно складним. Аналіз статистичних даних підтверджує, що найбільша питома
вага належить надходженням від загальнодержавних
податкових платежів, які фактично не пов’язані з власною діяльністю територіальних громад. Натомість
обсяг ресурсів, що передаються місцевій владі для
виконання делегованих повноважень у вигляді трансфертів, не відповідає їх компетенціям. Це неабиякою
мірою суперечить демократичним механізмам ринкової економіки, принципам планування та управління фінансових ресурсів територіальних громад,
задекларованих у вітчизняному бюджетно-податковому законодавстві та європейських нормах права.
На сьогоднішній день погляди вчених відрізняються, як щодо визначення поняття «фінансова стійкість бюджету», так і щодо методики розрахунку
коефіцієнтів фінансової самостійності місцевих
бюджетів. Тому наразі ще не прийнята уніфікована
система оцінки фінансової стійкості бюджету.
В таблиці 1 наведено огляд деяких трактувань
поняття «фінансова стійкість місцевого бюджету».
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Розгляд різних точок зору щодо визначення понять
«фінансова стійкість регіону», «стійкість бюджету»,
«фінансова стійкість бюджету міста» дозволяє
зробити висновок про неоднозначність сучасних
теоретичних підходів до трактування даної категорії та характеристик її складових елементів, факторів формування, критеріїв та методик оцінювання.
Поняття фінансової стійкості бюджету вперше
було запропоновано Г. Б. Поляком [8]. Фінансову
забезпеченість можна трактувати як збалансованість
між потребами регіону та його можливостями .
Таким чином, можемо стверджувати, що фінансова стійкість місцевого бюджету – це спроможність місцевих органів влади своєчасно та в повному
обсязі здійснювати видатки за рахунок доходів,
які попередньо надійшли до місцевого бюджету та
забезпечувати при цьому сталий соціально-економічної розвиток регіону та задоволення потреб населення у повному обсязі.
Поглиблення наукового підходу до визначення
фінансової стійкості здійснює Н.І. Яшина, яка виділяє
два види стійкості бюджету: поточну і перспективну
[10; 46]. Під поточною стійкістю автором розуміється такий рух грошових потоків (здійснення витрат,
структура доходів і їх динаміка), які дозволять забезпечувати населенню регіону гідний рівень життя. Перспективна стійкість орієнтована на розвиток, і передбачає тривалість збереження характеристик бюджету
в режимі збалансованості. За Н. І. Яшиною, стійкі ті
системи, в яких доходи перевищують витрати, і саме
такі системи забезпечують належний рівень життя.
Н. І. Яшина розкриває фінансову стійкість регіону, тільки з позиції перевищення доходів над витратами. При цьому фінансова стабільність регіону

залежить від сукупності внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних і екологічних факторів і умов і не
обмежується показником перевищення доходів над
витратами на рівні регіону.
Для оцінки стану бюджетів можна використовувати традиційні методологічні підходи: аналіз абсолютних показників, аналіз відносних коефіцієнтів,
аналіз інтегральних показників та побудова рейтингів. Також можна використовувати такі методи як:
горизонтальне і вертикальне порівняння, угрупування, агрегування, методи ланцюгових підстановок, методи факторного аналізу, методи абсолютних
і відносних різниць та методи економіко-математичного моделювання.
У зв’язку з тим, що проблематика оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету є достатньо новою
у сучасній науковій думці, вітчизняні дослідники
пропонують системи показників оцінювання, які
суттєво відрізняються між собою. Як показав аналіз
методик розрахунку наведених коефіцієнтів, деяким
з них за однакової формули розрахунку науковцями
присвоюються різні назви, і навпаки, одна і та ж
назва коефіцієнта відповідає різним методикам його
визначення. Більше того, склад системи показників,
що пропонуються різними авторами, суттєво відрізняється, а тому результати оцінки з використанням
одного набору показників можуть кардинально відрізнятись від результатів аналізу за іншою авторською методикою [3; 301].
Слід наголосити, що питання фінансової стійкості місцевого бюджету малодосліджені у вітчизняній літературі, тому виникають складнощі при
виборі методики розрахунку фінансової стійкості.
В той же час, дане питання широко досліджується
Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «фінансова стійкість місцевого бюджету»
Поняття, що
Автор,
використовується
Визначення поняття
джерело
автором
Вахович І.М.,
Камінська І. М. [1]

Фінансова стійкість
регіону

Коритько Т. Ю. [4]

Стійкість місцевого
бюджету

Крук О. М. [6]

Фінансова стійкість
бюджету

Поляк Г. Б. [8]

Фінансова стійкість
бюджету

Старостенко Н. [9]

Фінансова стійкість
бюджету міста
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здатність протистояти зовнішнім та внутрішнім негативним
впливам на основі дотримання такої структури джерел фінансування, яка забезпечуватиме стабільність розвитку в довгостроковій перспективі
…стан доходів і видатків бюджету, їх структура і динаміка, які
забезпечують органам місцевої влади можливість повного, своєчасного і незалежного від інших бюджетних рівнів виконання
своїх зобов’язань, сприяє збалансованому розвитку економіки і
соціальної сфери.
…під фінансовою стійкістю місцевого бюджету слід розуміти
його платоспроможність з дотриманням умови збалансованості його доходів та видатків у довгостроковій перспективі,
яка забезпечує органам місцевого самоврядування можливість
самостійного, повного і своєчасного фінансування передбачених у бюджеті видатків за рахунок власних та закріплених
бюджетних коштів та сприяє стабільному соціально-економічному розвитку території незалежно від коштів вищого рівня.
стан бюджету, за якого видатки є меншими від загальної суми
доходів. При цьому питома вага доходів, що залишаються у
розпорядженні місцевої влади повинна складати 60-70%
…це здатність органів місцевого самоврядування акумулювати
обсяг доходів, достатній для покриття їх видатків і забезпечення збалансованості бюджету протягом бюджетного року.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

російськими дослідниками, які на даний час пропонують різні методики комплексного розрахунку стійкості на місцях.
Нам імпонують дослідження Н.Ю. Коротіної,
яка запропонувала систему об’єктивної комплексної оцінки фінансового стану місцевих бюджетів
шляхом розрахунку показників, які діляться на п’ять
груп [5; 18]:
– показники збалансованості місцевого бюджету;
– показники фінансової незалежності місцевого
бюджету;
– показники, що характеризують спрямованість
муніципальної бюджетної політики в сфері бюджетних витрат;
– показники бюджетної стійкості місцевого
бюджету;
– показники боргової залежності місцевого
бюджету.
На основі даних показників можна визначити
фінансовий стан місцевого бюджету, максимально
ураховуючи всі фактори впливу у процесі його формування та використання. Ми вважаємо, що домінуючою групою показників для визначення фінансової
стійкості місцевого бюджету є показники фінансової незалежності, оскільки саме на основі аналізу
фінансової самостійності місцевого бюджету від
центрального бюджету у процесі формування та
використання коштів можна робити висновки про
можливість органів місцевої влади у повному обсязі,
своєчасно і незалежно від інших бюджетних рівнів
виконувати свої зобов’язань та забезпечувати належний рівень соціально-економічного розвитку регіону.

Саме показники фінансової незалежності місцевого бюджету характеризують ступінь фінансової незалежності від трансфертів із державного
бюджету. В цілому на величину показників фінансової незалежності впливають встановлені в країні
податки і збори, а також порядок їх розподілу між
рівнями бюджетів.
Ми вважаємо, що дану методику комплексного
аналізу фінансового стану місцевого бюджету
можна використовувати і в українській практиці, але
проблема в тому, що потрібно внести певні зміни до
способу розрахунку деяких показників, ураховуючи
особливості українського законодавства.
Методика комплексної оцінки стану та потенціалу місцевого бюджету запропонова Н. Старостенко
включає деякі коефіцієнти, які розраховуються
схоже до показників фінансової незалежності місцевого бюджету запропонованої Н.Ю. Коритіною, але
між ними є ряд відмінностей.
Н. Старостенко акцентує увагу на розрахунку
інтегрального коефіцієнта фінансової стійкості
бюджету муніципального утворення, який ґрунтується на розрахунку суми коефіцієнтів фінансової
стійкості з урахуванням ваги кожного з них [9, с. 40]:
Kint = ∑

Ki * Vi

(1)

Ki – значення і-го коефіцієнта;
Vi – вага і-го коефіцієнта (∑Vi = 1);
і – кількість коефіцієнтів (і = 1, 2, … , n).
Показники, які пропонується використовувати у
процесі оцінки фінансової стійкості бюджету територіальної громади наведені у табл. 2.

Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості місцевого бюджету
Показник
Алгоритм розрахунку
Інтерпретація показників
Вага
Власні доходи органів місцевого
Показує ступінь залежності фінансових
Коефіцієнт
самоврядування / Загальна сума
можливостей місцевих органів влади при
0,2
самостійності
доходів місцевого бюджету (вклю- фінансуванні видатків місцевого бюджету
чаючи трансферти)
від трансфертів із державного бюджету
Відображає ступінь впливу державних органів влади на формування доходів місцевих
Коефіцієнт
Доходи, що враховуються при
оскільки між значенням чисельвилучення коштів розрахунку обсягів міжбюджетних бюджетів,
ника
і
сумою
трансфертів, що передані до
0,1
до державного
трансфертів / Загальна сума дохо- державного бюджету
або
отримані
з
дербюджету
дів місцевого бюджету
жавного бюджету, існує прямо пропорційна
залежність
Коефіцієнт
Власні доходи органів місцевого
Відображає відповідність доходів місцевих
бюджетного
самоврядування / Мінімальні
бюджетів і повноважень, покладених на
0,2
покриття
видатки місцевих бюджетів
місцеві органи влади
Коефіцієнт
ступінь залежності місцевих
трансфертів
Обсяг трансфертів / Загальна сума Характеризує
органів
влади
від фінансування з держав0,1
до місцевих
доходів місцевого бюджету
ного бюджету
бюджетів
Коефіцієнт
Власні доходи органів місцевого
Показує взаємозв’язок між обсягом податподаткової
самоврядування (без трансфертів) / ків, що збираються у місті, та доходами
0,2
самостійності
Податкові доходи бюджету міста
міського бюджету
Призначений для зіставлення доходів місьБюджетна забезпеченість міста /
Коефіцієнт відкого бюджету з аналогічними показниками в
Бюджетна
забезпеченість
в
середносної бюджетної ньому по бюджетах міст України
середньому по Україні для оцінки рівномір0,2
забезпеченості
ності забезпечення населення бюджетними
(по місцевих бюджетах)
послугами
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Відповідно до запропонованої російським науковцем Г. Б. Поляком класифікації ступенів фінансового стану місцевого бюджету нормальним фінансовим станом бюджету можна вважати такий, при
якому інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості
бюджету становить 0,7–0,8. Місцевий бюджет вважається найбільш фінансово стійким при наближенні значення інтегрального показника до одиниці.
Інший підхід до аналізу фінансової стійкості
бюджету пропонує В. Іванов, який вважає за
доцільне здійснювати його в розрізі показників, що
характеризують доходи і видатки. Для аналізу доходів бюджету ним запропоновані коефіцієнти співвідношення поновлюваних і сукупних доходів, власних
і сукупних доходів, регулюючих податків і поновлюваних доходів, надходжень від продажу активів і всіх
доходів, грошових надходжень і всіх доходів. Для
характеристики видатків бюджету використовуються
показники співвідношення: поточних, капітальних і
сукупних видатків, видатків на бюджетні організації і
сукупних видатків, суми наданих кредитів підприємствам і всіх видатків, грошових видатків і всіх видатків. Така оцінка повинна проводитися по результатах як складання, так і виконання бюджету [2; 49].
Ми вважаємо, що методика визначення рівня
фінансової самостійності місцевого бюджету запропонована Н. Старостенко найкраще підходить для
українських місцевих бюджетів, оскільки розрахунок коефіцієнтів за даною методикою відбувається
із врахуванням встановлених податків і зборів та
трансфертів, які є основним джерелом доходів для
місцевого бюджету, а тому мають найбільший вплив
на рівень фінансової стійкості бюджету.
Виникає питання, чи достатньо для визначення
рівня фінансової стійкості місцевого бюджету розрахунку показників бюджетної сфери без врахування інших індикаторів, наприклад, індикаторів
соціально-економічного розвитку територій або
фінансового стану окремих підприємств або галузей. На нашу думку, для визначення рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів цілком можна
обмежитися розрахунком коефіцієнтів, які стосуються лише бюджетної сфери. У той же час індикатори соціально-економічного розвитку теритоЛітература:

рій доцільно використовувати для аналізу змін, що
відбулися при розробці управлінських рішень по
мінімізації ризиків зниження фінансової стійкості
бюджету і пошуку напрямків її підвищення. Використання індикаторів фінансового стану окремих
підприємств або галузей має сенс, якщо бюджетна
система території значною мірою залежна від якогось одного доходного джерела.
Висновки. Таким чином, стан фінансового забезпечення місцевого самоврядування безпосередньо
впливає на рівень економічного розвитку держави
забезпечуючи її незалежність та демократичність.
Дослідивши методики визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів виділимо основні причини низького рівня фінансової стійкості: мізерність
власних дохідних джерел, переважання державних
трансфертів у дохідній частині місцевих бюджетів,
непрозорість у наданні фінансової допомоги з центру, відсутністю стимулів у додатковому одержанні
доходів та ефективного контролю виконання місцевих бюджетів. Основними шляхами вирішення
даних проблем є: закріплення за місцевими органами влади в повному обсязі бюджетоутворюючих
податків і зборів, тобто удосконалення та впровадження системи подальшої фінансової децентралізації в Україні; створення системи справедливого
та прозорого пропорційного розподілу повноважень
та фінансових ресурсів; створення сприятливого
інвестиційного клімату в місті через запровадження
податкових та неподаткових пільг, що збільшить
інвестиційну привабливість міста, та відповідно
сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів в економіку міста та закріпить фінансову самостійність даної території.
Оцінка рівня фінансової стійкості місцевого
бюджету в сучасних умовах має величезне значення.
Вона дозволяє правильно оцінити фінансово-економічне положення конкретних муніципальних
утворень і на цій основі вибудувати обґрунтовану
бюджетну політику, інвесторам дозволяє реально
оцінити ризик вкладення капіталу в території. Звідси
і виникає необхідність у подальшому грунтовному
дослідженні особливостей оцінки та проведення
аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы анализа финансового состояния местного бюджета путем объективной оценки его финансовой устойчивости. Исследованы основные подходы к трактовке понятия финансовой устойчивости бюджета. Проанализированы основные методики определения уровня финансовой устойчивости местных бюджетов. Особое внимание уделено методике расчета интегрального показателя финансовой
устойчивости и соответствующих коэффициентов. Выделены ограничения и возможности развития финансовой самостоятельности местных бюджетов Украины в современных условиях развития, определены ключевые векторы ее укрепления, предложены пути повышения доходной базы местных бюджетов за счет роста
собственных налоговых источников.
Ключевые слова: местный бюджет, финансовая устойчивость, собственные доходы бюджета, трансферты,
интегральный коэффициент.
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The actual questions of financial analysis of the local budget through an objective assessment of its financial stability are considered in the article. The main approaches to the interpretation of the concept of financial stability budget
have been investigated. The main methodologies for determining the level of financial stability of local budgets was
analyzed. Special attention was paid to the methodology of calculating the integral indicator of financial stability
and respectively coefficients. The limitations and possibilities of financial autonomy of local budgets of Ukraine
in modern conditions of development was highlighted, the key vectors of strengthening of financial autonomy was
determined, the ways of increasing the revenue base of local budgets due to the growth of their own tax sources was
identified in the article.
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Ця стаття присвячено розкриттю особливостей функціонування та проблемам діяльності ринку цінних паперів та їх впливу на сучасну українську економіку. Розглянуто сутність фондових бірж та
правову основу їх існування. Визначені основні переваги ефективного формування інфраструктури
фондовому ринку. Проаналізовано структуру купівлі та продажу цінних паперів на організаторах
торгівлі. Розглянуті реалії існування сучасного українського ринку цінних паперів. Запропоновано
основні шляхи вирішення проблем функціонування фондових бірж України.
Ключові слова: фондова біржа, цінні папери, лістинг, інвестиції, котирування, залучення коштів,
торги, фінансові потоки.

Постановка проблеми. Одним із впливовіших
інструментів фінансування державної економіки
є фондовий ринок, адже він має трансформувати
заощадження підприємств та громадян в інвестиції.
Український ринок цінних паперів характеризується
сьогодні як нестійкий через ряд певних обставин,
якими є: залежність від іноземного капіталу, спекуляція та слабкий зв’язок з реальними секторами економіки [5], що викликано недостатньо розвинутою
інфраструктурою, роздробленістю, непослідовністю
дій, лімітованим набором фінансових інструментів,
недосконалістю законодавчої бази. Коли фондовий
ринок обслуговував здебільшого приватизаційні
процеси, ринок не відчув якісних зрушень у залученні, перерозподілі капіталу та його інвестування в
реальні галузі економіки.
У цих умовах питання розвитку фондовогоринку,
підвищення його стійкості до зовнішніхфакторів,
пошуку ключових характеристик,якими повинен
володіти ефективний ринок цінних паперів, набувають особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Діяльність фондових бірж, проблеми функціонування фондового ринку та іх вирішення вивчається
багатьма зарубіжними та вітчизняними ученими:
Дж. Сороса, У. Баффета, Г. Марковіца, М. Міллера,
У. Шарпа, М. Шоулза, В. Бондарчука, Н. Гребеник,
У. Грудзевич, О. Дудчик, К. Калинець, О. Квасової,
О. Кіктенко, О. Кірєєва, М. Козоріз, Н. Кузнєцової,
К. Малишенко, О. Мозгового, М. Назарчука, С. Панчишина, В. Парсяка, В. Поворозник та ін..
Формулювання цілей статті. Вивчення особливостей функціонування фондового ринку, дослідження динаміки показників діяльності фондових
бірж та та аналізу проблем діяльності ринку цінних
паперів.
Виклад основного матеріалу. В наш час коли
економіка країни перебуває в не рівноважному
стану, під впливом інфляції, економічної кризи,
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безробіття, економіка потребує допомоги у регулюванні операційної діяльності. В цьому безпосередньо приймає участь фондова біржа. Вона виконує
важливу роль в економічному житті країни, являючи собою елемент інфраструктури ринку цінних
паперів, демонструючи стан ділової активності
держави, сприяючи залученню додаткових інвестиційних коштів в найбільш ринкове-привабливі
галузі економіки, та слугучи розподілу і перерозподілу фінансового капіталу. Фондова біржа
репрезентує відносини між продавцем і покупцем
цінних паперів, визначення ціни на цінні папери
попитом і пропозицією, регламентуючи правилами
і нормами [1].
Діяльність фондової біржі має бути тільки ліцензійною. Тільки з моменту реєстрації фондова біржа
набуваю статусу юридичної особи. Державна реєстрація фондової біржі здійснюється в порядку,
встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Біржу реєструє Кабінет Міністрів України,
контролює Міністерство Фінансів.
Фондові біржі повинні підтримувати власний
капітал в розмірі, не меншому ніж 15 мільйони
гривень, щоб здійснювати свою діяльність, а для
фондових бірж, що займаються клірингом та розрахунками, капітал не має бути менше, ніж 25 мільйонів гривень. У операціях на фондовій біржі мають
право брати участь лише члени фондової біржі та
інші особи відповідно до законодавства. На фондової біржі здійснюються торги згідно правилам, які
затверджуються біржовою радою та реєструються
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку [2; 3].
Основною функцією, яку виконує біржа в економіці країни, є забезпечення грошовим капіталом
потреб виробництва та перерозподіл інвестиційних
ресурсів. Для реалізації цієї функції має бути розвинута інфраструктура та широкий ряд інструментів та
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механізмів, та ефективна взаємодія учасників ринку
(емітентів, інвесторів, спеціальних органів державного регулювання, депозитаріїв, реєстраторів, кліринго-розрахункових банків і корпорацій, трастових
інститутів, спеціальних гарантійних фондів).Фондова біржа є місцем визначення курсів цінних паперів, здійснення операцій із цінними паперами і укладання угод. Фондова біржа сприяє встановленню
єдиної ціни на цінні папери, оскільки їхня вартість
визначається ринковим шляхом у процесі торгів. Це
дає можливість протидіяти спекуляціям цінними
паперами внаслідок створення їхнього штучного
курсу в різних регіонах, а також унеможливлює продаж фіктивних паперів [4].
Систематизуючи функції фондової біржі слід
визначити їх основні завдання :
– Котирування, зміна курсу та ринкової вартості
регулюється обіг цінних паперів. Виконання даної
функції виступає регулятором ринкових відносин
в економіці та показником відтворення суспільного
багатства.
– Прискорення обігу надлишкового капіталу у
вигляді цінних паперів, його акумуляції для інвестицій галузі економіки. В процесі виробництва може
виникати надлишковий капітал, який зновуповинен
працювати на підприємство. Швидкість обігу капіталу, його акумулювання й продуктивне інвестування впливає на ефективність цього процесу. Цьому
і сприяє діяльність фондової біржі. А це означає
додаткові можливості для розширення виробництва,
його модернізації, введення нових технологій тощо.
– Акумуляція вільних грошових коштів населення, їх єднання та вилучення із вільного обігу.
– Перенесення капіталу із однієї галузі в іншу.
Завдяки реалізації цієї функції здійснюються структурні перетворення в економіці, стимулюється розвиток тих галузей, які найефективнішими чи соціально значущими зараз. Ця функція дуже потрібна,
адже до цього часу суспільство пожинає результати
нещодавньої економічної політики, коли кошти
інвестувались в одні галузі народного господарству,
при цьому ігнорувались інші.

– Відтворення дійсної вартості основних виробничих фондів, рентабельності того чи іншого підприємства, товариства, компанії. Ця функція особливо актуальна в приватизаційному процесі при
корпоратизації та акціонуванні державних підприємств. Але й в розвинутих ринкових відносинах
рівень фінансової ефективності підприємства, встановлений через курс його акцій на фондовій біржі, є
найбільш об’єктивним [5].
Ефективне формування інфраструктури фондового ринку сприяє інтеграції нашої країни у світову
економічну систему, дозволяє використовувати міжнародні принципи і стандарти побудови фондового
ринку; позитивно позначається на залученні іноземного капіталу, впливає на акумуляцію коштів вітчизняних підприємств та громадян, узгоджує майнові
інтереси учасників ринку.
Станом на 2016 рік в Україні функціонують
10 фондових бірж, а саме:
– ПАТ «Українська біржа» (м. Київ);
– ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа»
(м. Київ);
– ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (м. Дніпро);
– ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» (м. Київ);
– ПрАТ «Українська Міжнародна Фондова Біржа»
(м. Київ);
– ПАТ «Київська Міжнародна Фондова Біржа»
(м. Київ);
– ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (м. Київ)
– ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»
(м. Дніпро);
– ПрАТ «Фондова біржа «Іннекс» (до 2006 року –
АТ «Донецька фондова біржа») (м. Київ);
– ПрАТ «Українська фондова біржа» (м. Київ).
Реєстр всіх бірж України міститься у Реєстрі
ліцензованих учасників фондового ринку, що
ведеться Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку [7].
За результатами 2014–2015 рр. та дев’яти місяців 2016 р. основними гравцями серед організацій
торгівлі на фондовому ринку України були Фондова

Таблиця 1
Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгів у 2014–2016 рр.,
млн. грн.
Рік
Організатори торгівлі
Усього
2014
2015
9 місяців 2016 року
УМФ
463,01
301,98
17,39
782,38
КМФБ
9 955,01
3 565,31
1 673,32
15 193,64
ПФТС
99 910,53
53 621,41
70 020,29
223 552,23
УМВБ
257,59
118,67
21, 71
397,97
ІННЕКС
27,32
5,09
1,49
33, 9
ПФБ
12 739,22
591,30
17, 62
13 348,14
УМФБ
118,76
5,94
21,71
146,41
ПЕРСПЕКТИВА
496 103,91
224 455,51
94 474,12
815 033,54
СЄВБ
1 265,54
1 413,39
17,53
2 696,46
УБ
8 588,00
6 692,43
2 477,20
17 757,63
Усього
629 429,36
290 771,03
168 720,66
1 088 921,05
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Біржа «Перспектива» та Фондова Біржа ПФТС. Загалом ці дві платформи мали 95,4% обсягів торгів цінними паперами в Україні (табл. 1) [7].
Загальний випуск акцій та облігацій, зареєстрований НКЦПФР, у січні-вересні 2016р. становить
59,82 млрд. грн., що на 9,2% менше порівняно з відповідним періодом 2015 р. (65,88 млрд. грн..) (табл. 2) [7]
Протягом 2015 року обсяг зареєстрованих
Комісією випусків інвестиційних сертифікатів
КУА ПІФ становив 10,58 млрд. грн., що менше на
14,18 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний
період 2014 року. Протягом січня-вересня 2016 року
цей показник становив 4,37 млрд. грн., що менше на
1,78 млрд.грн. порівняно з даними за аналогічний
період 2015 року. Протягом січня-грудня 2015 року
обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ становив
4,21 млрд. грн., що менше на 142,27 млн. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2014 року.
Протягом січня-вересня 2016 року обсяг випусків акцій КІФ, зареєстрованих Комісією, становив
8,92 млрд. грн., що більше на 6,58 млрд.грн. порівняно з даними за аналогічний період 2015 року.
Кількість зареєстрованих корпоративних тапайових
інвестиційних фондів у 2014, 2015 рр. та за дев’ять
місяців 2016 р. склала, відповідно, 2 027, 2 131 та
2 187 інститутів спільного інвестування [7].
Дослідження засвідчили, що вітчизняний ринок
цінних паперів має специфічні проблеми та недоліки. До них можна віднести:
– низький рівень поінформованості громадян
щодо питань функціонування фондового ринку;
– недостатня роль держави у формуванні та розвитку ринку цінних паперів та його законодавчо-правової бази;
– мала частка біржового сегменту ринку,
– обмежене коло ліквідних та інвестиційно-привабливих цінних паперів;
– низька капіталізація фондового ринку;
– відсутність ефективної системи захисту прав
емітентів, інвесторів та акціонерів;

– дефіцит інвестиційних ресурсів і невисокий
потенціал інституційних інвесторів;
– недостатня інформаційна прозорість біржової
та депозитарної структури фондового ринку;
– неналежне та недобросовісне здійснення своєї
діяльності де-якими професійними учасниками фондового ринку;
– дефіцит кваліфікованих кадрів.
Розвинутий фондовий ринок, залучаючи інвестиційні ресурси, направляє їх у виробництво. Україна
має великий науково-промисловий резерв завдяки
літакобудівній, космічній, суднобудівній та військово-промисловій галузі. Але нинішній стан українського ринку цінних паперів не відображує стан
економіки чи окремих галузей Якщо держава буде
сприяти розвитку фондового ринку, то залучення
інвестицій буде гарантоване [6]. Український фондовий ринок є унікальний у організації ринку цінних
паперів, що займає на ньому досить вузький сегмент.
Порівнюючи провідні фондові бірж Польщі, Росії й
України, то вітчизняний організований ринок відзначається неординарною роллю в економіці, який
характеризується показником відношення відповідного торговельного обороту до ВВП.
Операції, які здійснюються на українському фондовому ринку, показують те, що він виник, але може
і законсервуватися і не стати тим інститутом, що є
фундаментом ринкових відносин., якщо не будуть
створені самостійні підприємства, не з’являться
цінні папери, що будуть відображати реальний капітал. Тільки так можна створити умови для існування
ринкової середи, переміщення грошових коштів від
інвестора до виробника, перехід його з однієї галузі
до іншої. Ефективна модель фондової біржі прямо
пропорційна втіленню економічних, законодавчих
і соціальних реформ в Україні,але переважна більшість торгів в Україні все-таки проходить на неорганізованому, тобто позабіржовому ринку [8].
Проаналізував ситуацію, яка існує на фондовому
ринку, можна визначити наступні дії, які б сприяли
Таблиця 2

Обсяг випусків акцій та облігацій у 2014-2016 рр., млн. грн.
Роки
Місяці року
2014 р.
2015 р.
акції
облігації
акції
облігації
Січень
2 501,9
1 490,9
1 572,23
782,00
Лютий
363,0
8 240,0
8 689,84
934,68
Березень
316,0
696,4
3 095,74
690,00
Квітень
388,3
525,8
832,89
294,84
Травень
62,9
5 227,0
14 773,38
114,00
Червень
1 365,1
3 978,6
8 573,80
1 472,89
Липень
2 120,0
2 868,5
1 020,80
2 314,53
Серпень
2 363, 1
769,2
14 665,95
680,94
Вересень
1 762,6
584,9
1 189,29
4 184,79
Жовтень
108 183,6
10 161,2
3 774,21
838,75
Листопад
1 049,4
1 647,5
6 288,02
253,33
Грудень
24 729,0
2 106,7
64 078,65
–134,20
Усього
145 205,3
38 297,1
128 554,79
12 426,54
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2016 р.
акції
облігації
9 946,80
620,68
686,85
1 069,29
18 263,68
268,80
5 325,36
416,98
1 136,57
1 684,50
6 975,87
368,11
464,03
342, 97
24,80
1 265,46
10 843,20
223,83
–
–
–
–
–
–
53 667,15
6 260,63

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

формуванню ефективно-функціонуючого вітчизняного ринку цінних паперів:
1. Влада має сприяти закріпленню інституційних основ та зміцненню взаємозв’язку ринку цінних
паперів з реальними секторами економіки. Досягнення цього потребує наступні дії: відкриття сегментів ринку, які пов’язані із високотехнологічними
секторами економіки, консультаційних та інформаційних центрів для допомоги потенційним інвесторам. Це призведе до залученню нових індивідуальних
та інституційних інвесторів, які будуть сприяти підвищенню капіталізації українських фондових бірж.
2. Фондовий ринок треба перетворити в стабільний та ефективний механізм, завдяки якому буде
здійснюватися реалізація економічної стратегії держави. Для цього треба: привести відповідно світовим стандартам нормативну базу і регулювання
фінансових послуг; очистити ринок від тих компаній, які не відповідають вимогам законодавства;
зміцнити захист прав інвесторів та інших учасників
фондового ринку [9].

3. Треба підвищити вимоги до учасників ринку
цінних паперів за рахунок активної і раціональної
позиції НКЦПФР запровадження електронного документообігу та постійної автоматизації її діяльності;
переглянути вимоги до фінансових показників, які
визначають допуск цінних паперів у лістинг; стимулювати первинне публічне розміщення цінних паперів.
Висновок. Проаналізувавши ситуацію на фондовому ринку України, можна зробити висновок, що
він має великий потенціал, який не використовується не на повну силу. Цей стан фондових бірж має
місце через ряд економічних, політичних та організаційного характеру причин.
Щоб покращити та стимулювати діяльність
ринку цінних паперів та створення необхідних умов
для подальшого збільшення обсягів залучених інвестицій резидентів та нерезидентів в вітчизняну економіку необхідно виконати низку заходів, які будуть
спрямовані на вдосконалення інституційних засад,
інвестиційної привабливості фінансових інструментів, підняття конкурентоспроможності.
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У статті проаналізовано обсяг та структуру страхових резервів українських страхових компаній; розглянуто законодавчі аспекти інвестиційної діяльності страховиків; досліджено наявний стан розміщення тимчасово вільних коштів страхових компаній; розроблено пропозиції щодо механізму інвестування коштів страхових компаній.
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Постановка проблеми. Світова практика свідчить, що страхові компанії посідають почесне місце
серед інституційних інвесторів, надаючи не просто
послуги страхування, а широкий спектр кредитнофінансових послуг, які можуть межувати з кредитуванням, інвестуванням. Проте в Україні роль
страховикаінвестора недооцінено як на загальнодержавному рівні, так і на рівні менеджменту самої
страхової компанії.
Виникнення та існування фінансових посередників є об’єктивним процесом, зумовленим суспільним
поділом праці, за якого операції з купівлі-продажу
виокремлюються в самостійний вид діяльності,
перетворюючись із непрофесійної в професійну
функцію.
У процесі поступового розвитку на фінансовому
ринку сформувалися певні типи фінансових посередників, які прийнято класифікувати в залежно від типу
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їх діяльності та функцій, що вони виконують, а саме:
фінансові посередники депозитно-кредитного типу;
фінансові посередники контрактно-заощаджувального типу; цільові фонди; інші фінансові компанії.
Страхові компанії, одночасно виконують як традиційні для фінансових посередників функції (перераховані вище), так і специфічні, зокрема мінімізація
економічних ризиків економічних суб’єктів і зниження ступеня невизначеності результатів їх господарської діяльності.
Окремої уваги заслуговує здійснення ними інвестиційної функції, що свідчить про особливу багатофункціональну роль страхових компаній як фінансових посередників.
Такий стан речей вимагає більш ґрунтованого
дослідження місця і ролі страхових компаній як
фінансових посередників в інвестиційних процесах
щодо забезпечення національної економіки інвести-
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ційними ресурсами щодо створення умов сталого
економічного розвитку України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність страхових компаній вивчали такі закордонні
та вітчизняні вчені, як В. Базилевич, З. Ватаманюк, Е. Жуков, О. Заруба, Ю. Кравченко, Б. Міркін,
А. Правдивцев, О. Ромащенко, В. Суторміна, Н. Ткаченко, Ф. Фабоцці, Т. Шульга та ін. Низка вчених
досліджують інвестиційні можливості страхових
компаній. В. М. Фурман комплексно дослідив і оцінив ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності
страхових компаній [8]. І. В. Майданченко на основі
фінансової звітності страхових компаній аналізує
структуру страхових резервів та причини нерозвиненості реального інвестування у сфері страхових
відносин [4]. Німецькі дослідники Рікардо Джуччі,
Фолькер Хенке досліджують структуру активів
українських страхових компаній та дають рекомендації для удосконалення економічної політики держави щодо ринку страхових послуг [1]
Сутність інвестиційної діяльності, інструменти
її здійснення і правовий аспект страхового бізнесу
розглянуті в працях В. Аленічева, Н. Нікуліної,
Ю. Фогельсона, М. Юлдашева. З’ясуванню сутності
страхових інвестицій присвячені праці В. Базилевича, А. Барановського, О. Василика, А. Василенко,
Ю. Журавльова, В. Грушко, К. Коваленко, Н. Ткаченко, Т. Яворської та ін. Слід відзначити, що ще
недостатньо дослідженими залишаються питання
щодо визначення сутності страхових компаній як
фінансових посередників, їх інвестиційного потенціалу і його ролі у відтворювальній системі та впливу
на соціально-економічний розвиток країни.
Метою статті є дослідження практичних аспектів виконання страховими компаніями ролі фінансового посередника шляхом здійснення інвестиційної
діяльності в процесі використання сформованого
ними інвестиційного потенціалу.
Виклад основного матеріалу. У сучасній економіці страхування виступає в ролі найважливішого
стабілізатора процесу суспільного відтворення.
Постійне збільшення техногенних, економічних і
соціальних ризиків загрожує збереженню й подальшому зростанню суспільного багатства, що вимагає
від держави та суб’єктів господарювання дбати про
формування ефективної системи страхових резервів,
призначених для своєчасної компенсації збитків.
Фінансові ресурси, які акумулюються у вигляді
страхових резервів, служать істотним джерелом
інвестицій в економіку. У розвинених країнах світу
страхові компанії за обсягами інвестиційних вкладень перевищують загальновизнаних інституціональних інвесторів банки й інвестиційні фонди.
Враховуючи, що сучасна українська економіка
гостро потребує інвестиційних ресурсів, питання
оцінки інвестиційного потенціалу страхових компаній, можливостей та ефективності його використання на сьогодні є доволі актуальними.
Розмір страхових резервів і власний капітал страховиків є головними джерелами формування їх інвестиційного потенціалу та становлять основну його

частину в абсолютному виразі. Здатність до акумулювання значних грошових потоків і спрямування їх
на розвиток економіки перетворює страхові компанії на потужних інституційних інвесторів [7, с. 196].
Інвестиційний потенціал страхової компанії
є частиною фінансового потенціалу страховика і
визначається обсягом його фінансових ресурсів,
основними джерелами формування яких виступають
страхові резерви та власний капітал. Власний капітал є додатковою гарантією виконання зобов’язань
страховою компанією. Власні кошти страховика
вільні від зобов’язань і можуть бути інвестовані у
довгострокові та менш ліквідні активи. Страхові
резерви є оцінкою вартості зобов’язань страховика
за договорами страхування та майбутніх виплат для
забезпечення їх виконання. Вони є основним джерелом інвестиційних ресурсів страховика. З метою
забезпечення ефективної інвестиційної діяльності
кошти страхових резервів повинні розміщуватися з
урахуванням безпечності, ліквідності, прибутковості
та диверсифікованості [2]. Розміщення страхових
резервів здійснюється згідно зі ст. 31 Закону України
«Про страхування», де визначено перелік активів за
відповідними категоріями.
Основними складовими інвестиційного потенціалу страхової компанії є кошти страхувальників, власний капітал та кошти, залучені у фонди
(так, для ризикових страхових компаній характерна
значна сума у статті Балансу «інша дебіторська
зобов’язаність»). Формування власного капіталу
здійснюється за рахунок внесків акціонерів або
учасників із подальшим відрахуванням до резервів
і фондів за умови формування додаткового фінансового результату від страхової, інвестиційної та інших
видів діяльності.
Особливість інвестиційної політики страхових
компаній полягає в тому, що акумульовані капітали
належать індивідуальним страхувальникам і лише
тимчасово перебувають у розпорядженні страхової
компанії. Інвестиційний портфель таких компаній
має відповідати вимогам надійності, а вже потім –
прибутковості.
Цим зумовлено певну консервативність інвестиційної політики страхових компаній – в економічно
розвинутих країнах саме вони є основним покупцем державних цінних паперів, що забезпечує для
держави стабільне розміщення державних позик, а
для страхових компаній – інвестиції в надійні цінні
папери [5, с. 38].
В цілому, на відміну від класичного інвестора,
основними цілями страховика при формуванні
інвестиційного портфеля в умовах вітчизняного
страхового ринку є не лише максимізація дохідності
та мінімізація ризику, а й забезпечення повернення
вкладень.
Ще однією перепоною на шляху перетворення
українських страховиків на потужних інвесторів є
низька капіталізація страхового ринку.
В той же час необхідно усвідомлювати, що низька
інвестиційна активність страховиків є наслідком не
лише недостатнього рівня страхової культури. Навіть
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за дотримання законодавчих умов питання гарантії
збереження коштів залишається невирішеним.
Низька інвестиційна привабливість для страховиків набору українських інвестиційних інструментів
та обмеженість їх вибору визначають стан не тільки
страхування, а й економіки в цілому. Страховий сектор (особливо довгострокове страхування життя як
джерело «довгих» грошей) за рахунок своєї стабільної інвестиційної політики дозволяє підтримувати
в національній економіці здатність до стійкого економічного росту незалежно від циклічних коливань.
Тому в розвинутих країнах від рівня розвитку страхування, особливо накопичувального страхування,
багато в чому залежить стан грошово-кредитної системи, рівень інфляції, а отже – рівень і якість інвестиційної активності.
Ставки за депозитами в Україні залишаються ще
достатньо високими в порівнянні з іншими країнами
світу, що на сьогодні робить інвестування саме в ці
фінансові активи досить привабливим для страхових
компаній. Зазначена форма інвестувань є уразливою
з боку системних фінансових ризиків, пов’язаних з
інфляційним знеціненням грошової одиниці та зміною банківського процента.
В цілому структура інвестиційного портфеля
українських страховиків характерна для нерозвинених страхових ринків економік перехідного типу,
на яких переважають ризикові види страхування.
В таких умовах страховики приділяють основну
увагу отриманню високого поточного доходу і ліквідності інвестицій.
Право страхових компаній інвестувати страхові резерви та інші кошти закріплено в Законі
України «Про страхування» від 4 червня 1997 р. та
Законі України «Про інвестиційну діяльність» від
18 вересня 1991 р. [3]. Згідно зі ст. 31 Закону України
«Про страхування», розміщення страхових резервів
має проводитись страховиками на умовах диверсифікації, поверненості, прибутковості та ліквідності [3]. Згідно закону забороняється використання
коштів страхових резервів для укладання договорів
позики (кредитних договорів) з фізичними та юридичними особами.
З розвитком страхового ринку, збільшенням обсягів страхових операцій, насамперед зі страхування
життя, збільшенням розміру страхових резервів та
власних коштів страховика зростає роль страхової
системи в інвестиційному процесі нашої країни. Але
обсяг коштів, акумульованих страховиками, на відміну від банківських, ще малий. Це тому, що розмір
статутних фондів страхових компаній значно менший, ніж розмір таких самих фондів банків.
Динаміку обсягів страхових активів страховиків
за 2013 р. – перше півріччя 2016 р. зображено на
рис. 1.
Станом на І півріччя 2016 р. обсяг загальних
активів страховиків становив 54 722,2 млн грн,
що на 13,9% менше, ніж на відповідну звітну дату
2015 р., а величина активів, визначених ст. 31 Закону
України «Про страхування», зменшилась на 9,9%
(до 33 742,2 млн грн), відповідно.
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Рис. 1. Динаміка активів страховиків
за 2013–2015 рр. та станом на І півріччя 2016 р.
Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів у зв’язку з призначенням
тимчасової адміністрації в банківських установах,
у яких відкриті депозити страховиків, зростанням
ризику невиконання зобов’язань перестраховикамирезидентами.
Розміщення страхових резервів здійснюється
згідно зі статтею 31 Закону України «Про страхування», де визначено перелік активів за відповідними категоріями. Станом на І півріччя 2016 р.
обсяг активів, дозволених для представлення коштів
страхових резервів, становив 33 742,2 млн грн
(на 3 718,7 млн грн менше, ніж на відповідну дату
2015 р.), які використано з метою представлення
коштів страхових резервів у розмірі 37 460,9 млн грн.
Динаміку обсягів страхових активів страховиків
за 2013 р. – перше півріччя 2016 р. зображено на
рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка резервів страховиків
за 2013–2015 рр. та станом на І півріччя 2016 р.
На рис. 2 відображено структуру загальних активів, дозволених для представлення коштів страхових
резервів (ст. 31 Закону України «Про страхування»).
Оптимізація процесу управління інвестиційним
потенціалом є доволі актуальним завданням страховиків. Вибір моделі управління залежить від розміру та фінансових можливостей компанії, обраної
інвестиційної політики, наявності прямих та непрямих державних обмежень або стимулів до вибору
інвестиційних партнерів, умов їхньої діяльності
тощо.
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Більшість страхових компаній не має ретельно
розробленої інвестиційної стратегії та вкладає кошти
у фінансові інструменти афілійованих структур чи у
банківські депозити. З розвитком страхового ринку
у частині його реального сегмента потреба у безпечному та ефективному розміщенні коштів страхових
компаній зростатиме. Вирішити це завдання можна
лише за умови наявності відповідного інформаційного та кадрового забезпечення [8, с. 110].
Результати опитування [7, с. 14] засвідчили, що
70,6% респондентів при організації інвестиційної
діяльності користуються послугами штатних фахівців; по 23,5% – компаній з управління активами та
позаштатних консультантів і лише 5,9% – дочірньої
інвестиційної компанії.
Розглядаючи структуру активів страхових компаній, необхідно зазначити, що понад 50% припадає на
депозити й грошові кошти. Беручи до уваги низьку
прибутковість цього інструменту, можна сказати, що
невисокий інвестиційний дохід забезпечується саме
розміщенням вільних коштів на депозитах.
Портфель розміщення активів страховиків потребує оптимізації, а потенціал фондового ринку використовується менше ніж на 45% .
Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля
страхових компаній:
1. Інвестування в інститути спільного інвестування – не більше 5–10% суми страхових резервів.
2. Довірче управління активами – не більше
35% суми страхових резервів [8, с. 112].
Фактори, які впливають на інвестиційні можливості страховика і на формування його інвестиційного потенціалу, можемо об’єднати в групи
прямих, які у свою чергу можуть бути головними і
корегуючими, та опосередкованих. До прямих головних належать: розмір страхових резервів (резерви
зі страхування життя та резерви з видів інших, ніж
страхування життя) і власний капітал страховика
(статутний капітал та вільні резерви). До прямих
корегуючих належать: обсяг страхових премій, що
акумулюється страховиком, обсяг страхових виплат
і страхових відшкодувань за договорами страхування, структура страхового портфеля, терміни, на
які укладено договори страхування, розмір дебітор-

ської заборгованості страховика, достатність капіталу страхової компанії та рентабельність капіталу.
Висновки. Інвестиційний потенціал страхових
компаній України визначають два фактори: обсяг
ресурсів, якими вони володіють, і термін, протягом
якого ці ресурси можуть використовуватись. Ріст
інвестиційного капіталу зумовлений такими чинниками: наявністю страхових резервів, що збільшуються з розширенням страхових операцій, та власним капіталом. У зв’язку з тим, що обсяг резервів і
термін, на який вони розміщуються, перетворюють
страхові компанії на найпотужніші фінансово-кредитні інститути, страхову справу має бути визнано
стратегічним сектором економіки. Ефективно організована інвестиційна діяльність певною мірою
забезпечує якість страхових послуг і визначає ринкову позицію страховика.
Основними проблемами, що обмежують можливості реалізації інвестиційного потенціалу
вітчизняного страхового ринку, є: – недосконалість нормативно-правового регулювання страхового ринку; – недостатність ліквідних фінансових
інструментів для проведення ефективної політики
інвестування коштів; – відсутність законодавчих
засад для впровадження інвестиційного і пенсійного страхування; – низький рівень капіталізації
вітчизняних страховиків; – низький рівень послуг,
що надаються окремими страховиками та наявність випадків шахрайства; – низький рівень розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування; – висока частка дебіторської
заборгованості в структурі активів страховиків, що
змінює дійсні обсяги страхових резервів; – низька
платоспроможність потенційних споживачів страхових послуг.
З огляду на викладене, інвестиційний потенціал
страхового сектору залежить від стану розвитку
ринку страхових послуг. Характеристика кількісних і якісних параметрів страхового ринку свідчить
про те, що вітчизняний страховий ринок має широкі
можливості для вдосконалення. Водночас держава
не використовує повною мірою весь потенціал страхування для вирішення економічних і соціальних
потреб суспільства.
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Виклад основного матеріалу. Під час аналізу
системи управління персоналом металургійних підприємств було виявлено, що підприємства акцентують увагу не на всіх елементах даної системи, інвестуючи кошти здебільшого на розвиток та навчання
персоналу. Вважаємо, що для підтримки якості персоналу на належному рівні, необхідно не лише своєчасно підвищувати кваліфікацію персоналу, а й взагалі – комплексно реалізувати основні завдання та
функції системи управління персоналом. У зв’язку
з складною економічною та політичною ситуацією в
Україні, підприємства поступово скорочують обсяги
виробництва продукції, що, у свою чергу, призводить до необхідності використання політики оптимізації кадрів. Для більш повного розуміння ситуації,
вважаємо за потрібне проаналізувати дані стосовно
працевлаштування працівників на вітчизняному
ринку праці. Середньорічна чисельність найманих
працівників представлена на рис. 1.
Тис. осіб

Постановка проблеми. Сучасний соціально-економічний розвиток країни вимагає удосконалення
системи управління персоналом, своєчасного формування та ефективного використання персоналу.
Виникає необхідність у розробці тактики ефективного використання персоналу на металургійних підприємствах, яка сприятиме розвитку вітчизняної
промисловості та забезпеченню конкурентоспроможності підприємств як на вітчизняному, так і на
світових ринках.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми управління персоналом висвітлені в наукових
працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний
внесок у розвиток теорії управління персоналом зробили зарубіжні вчені: І. Ансофф, Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескон М., Ф. Хедоурі, С. Оддонел,
Т. Пітерс, Г. Саймон. До вітчизняних вчених, які займаються вивченням цієї проблеми належать: Стеценко Н. А., Лук’яненко Н. Д., Богиня Д. П., Назаренко В.В., Цветкова І. І., Співак В. А. тощо. Роботи
вказаних вчених направлені на розробку алгоритму
діагностичних операцій аудиту персоналу, удосконалення методичних підходів до оцінки персоналу,
розробку моделі оцінки конкурентоспроможного
персоналу підприємства, побудову алгоритму усунення диспропорцій у чисельності персоналу тощо.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Оскільки, сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств характеризується
невизначеністю, динамічністю, високим ступенем
ризику, підвищенням рівня інтенсивності конкурентної боротьби серед металургійних підприємств
виникає необхідність пошуку шляхів вдосконалення
механізмів управління персоналом в конкретній
галузі.
Цілі статті. Метою статті є виявлення проблем
формування кадрової політики на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» та пошук шляхів їх
вирішення.
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Рис. 1. Динаміка зміни середньорічної
чисельності найманих працівників
В Україні з 2011 року по 2015 рік спостерігається
істотне скорочення чисельності найманих працівників, яка зменшилась на 2886 тис. осіб., у промисловості – на 1726 тис. осіб, в сфері металургійного
виробництва – на 122,2 тис. осіб [1]. В цілому по
промисловості чисельність найманих працівників
скоротилася на 43,9%, а в металургійній галузі на –
40,4%, це обумовило і скорочення частки працівників металургійних підприємств у загальній чисельності промислових працівників із 8,19 % у 2012 році
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до 7,7% у 2015 році. Основними причинами такої
ситуації на вітчизняному ринку праці є: складна
політична та соціально-економічна ситуації в країні;
військові дії в зоні АТО; зменшення обсягів виробництва на вітчизняних підприємств тощо.
Подальші дослідження були проведені на основі
даних підприємства ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ПАТ «ДМКД»). На підприємстві в процесі управління персоналом застосовують політику оптимізації чисельності та структури
персоналу. За період з 2012 року по 2014 рік на
підприємстві відбулося скорочення персоналу на
21,69% (3390 чол.) [2]. Також спостерігається зниження чисельності робітників в структурі персоналу
на 22, 83%, що може свідчити, як про зменшення
виробничої потужності підприємства, так і не задоволеність робітників умовами праці, заробітною
платою тощо. Слід зауважити, що у структурі персоналу з 2012 року по 2014 рік збільшилась частка
спеціалістів та керівників на 0,94% та 0,32% відповідно. Для визначення впливу динаміки чисельності
персоналу, продуктивності праці та використання
робочого часу на обсяг виробництва застосовано
факторний аналіз. Результати розрахунків наведено
в табл. 1.
Зменшення
продуктивності
праці
на
ПАТ «ДМКД» призвело до зменшення обсягів
виробництва на 319429,8 тис. грн., а зменшення
всіх показників за даний період призвело до скорочення обсягів виробництва на 3566099,8 тис. грн.
Вважаємо, що зміна трудових показників та обсягу
виробництва може бути пов’язана з скороченням
замовлень та зменшенням масштабів виробництва
продукції. Слід також звернути увагу на вікову
структуру працюючих, оскільки віковий склад персоналу характеризує з одного боку, досвід, та відповідно, знання і навички, які мають вагоме значення
для підприємства, з іншого боку, швидку гнучкість
та здатність до змін тощо.
Проаналізувавши віковий склад робітників
ПАТ «ДМКД», можна зробити висновки, що існує
тенденція до збільшення середнього віку в структурі
персоналу в 2015 році в порівняні з 2012 роком, що
свідчить про недостатній рівень оновлення кадрів.
В період з 2012 року по 2014 рік спостерігається
тенденція до старіння працівників, як серед чоловіків, так і серед жінок всіх категорій. Проте, слід
зауважити, що особливо відчутним є старіння пра-

цівників серед жінок. Оскільки, за період з 2012 року
по 2014 рік вік даної категорії працівників в середньому збільшився з 41,3 років до 41,7 років [2]. Це
можна пояснити, що підприємство не є привабливим
для жінок, оскільки умови праці є важкими. Вікова
структура персоналу за 2015 рік наведена на рис. 2.
21%

до 30 років

46%
до 35-50 років

33%

більше 50 років

Рис. 2. Вікова структура персоналу
ПАТ «ДМКД» станом на 2015 рік
В 2015 році 46,2% персоналу становили вікову
категорію 35–50 років та 21% становили вікову категорію понад 50 років і лише 33% персоналу – вікову
категорію до 35 років [2]. З огляду на ці дані можна
сказати, що підприємству слід сфокусувати політику
в сфері кадрів на омолодження структури персоналу.
Важливим аспектом кадрової політики є процес
формування персоналу підприємства шляхом найму
та звільнення робочої сили. Проведена оцінка руху
персоналу за період з 2012 року по 2015 рік свідчить,
що на підприємстві ПАТ «ДМКД» існувала поступова стабільна тенденція до зниження плинності
кадрів на 51,85%. Це пов’язано з відсутністю нових
робочих місць в місті, з банкрутством та закриттям
більшості підприємств. За даний період на підприємстві коефіцієнт обороту за звільненням персоналу перевищує коефіцієнт обороту за прийомом.
Це можна пояснити скороченням загальної кількості
працівників у зв’язку з оптимізацією складу працівників підприємства. Під час аналізу системи управління персоналом підприємства слід звернути увагу
на освітній рівень працівників, оскільки це являється
їх якісною характеристикою. З метою ефективного
навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації, спрямованих на розвиток здібностей
працівників, для розв’язання виробничих завдань на
ПАТ «ДМКД» запроваджена цільова модель системи навчання та розвитку персоналу. Дана модель
базується на комплексі цільових освітніх програм та
Таблиця 1

Аналіз впливу трудових чинників на випуск продукції (2013-2015 рр.), тис. грн.
Чинник впливу
Розрахунок
Зміна чисельності робітників
(122239*225*7,8*0,55)–14968200
Зміна продуктивності праці
–
в т. ч. за рахунок:
– зміни кількості робочих днів
(12239*223*7,8*0,55)–11721530
– зміни тривалості робочого дня
(12239*217*7,7*0,55)–11617339
– зміни средньогодинного виро(12239*217*7,7*0,54)–11402100
бітку
Загальний вплив
–
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Розмір
–3246670
–319429,8
–104191
–148940
–66298,8
–3566099,8
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охоплює всі категорії персоналу: робітників, спеціалістів, лінійних менеджерів, керівників середньої та
вищої ланки, співробітників з високим потенціалом,
нових співробітників. Аналіз освітнього рівня персоналу підприємства свідчить про покращення якісної структури персоналу. Аналіз персоналу за рівнем
освіти наведений в табл. 2.
Спостерігається тенденція до збільшення частки
працівників підприємства з повною вищою освітою, та зменшення частки працівників з неповною
та базовою освітою, що свідчить про націленість
керівництва підприємства на збільшення кількості
дипломованих працівників, що у свою чергу неодмінно впливає на результативність праці. Прослідковується збільшення на 3,94% (68 осіб) кількості
робітників, які підвищили рівень кваліфікації у
2015 році. Системи розвитку та навчання персоналу
базується на вивченні теоретичного курсу та виробничому навчанні. Підприємству слід удосконалити
систему розвитку персоналу шляхом впровадження
нових методів навчання. Однією із головних функцій роботи з персоналом є формування кадрового
резерву. На підприємстві діє система відбору кадрів
з дипломованих фахівців для включення їх в резерв
на заміщення керівних посад всіх рівнів управління.

Основними критеріями відбору працівників до
кадрового резерву є: освіта (повна вища), вік кандидата (до 45 років), стаж роботи по професії, рекомендація безпосереднього керівника. Вважаємо, що
до формування кадрового резерву не слід підходити
формально і орієнтуватися лише на дані критерії. В
сучасних умовах підприємству потрібні високоосвічені, енергійні, творчі та ініціативні керівники, націлені на успіх, які працюють з повною самовіддачею,
не зупиняються на досягнутому, генерують нові ідеї,
здатні брати на себе відповідальність і самостійно
приймати ключові рішення. Тому слід переглянути
критерії, які враховуються під час відбору працівників до резерву.
У процесі аналізу якісного складу персоналу підприємства було проаналізовано систему відбору спеціалістів на підприємстві і виявлено, що поповнення
їх якісного складу відбувається за рахунок висококваліфікованих робітників, про що свідчить позитивний ефект від їх заміщення (табл. 3).
В табл. 4 наведено показники стосовно ефективності відбору спеціалістів підприємства за віковою
структурою.
Найбільший ефект від заміщення спеціалістів
відбувається за рахунок працівників вікової кате-

Таблиця 2
Аналіз рівня освіти по категоріям персоналу з 2014 року по 2015 рік
Повна вища освіта
Неповна та базова освіта
Величина показника по рокам
Категорія
2014
%
2015
%
2014
%
2015
%
Всього (до загальної
1.
чисельності праців3751
30,65
3700
32,37
3378
27,60
3168
27,71
ників) з них:
1.1. керівників
917
7,49
890
7,79
158
1,29
154
1,35
1.2. спеціалістів
1121
9,16
1120
9,80
320
2,61
298
2,61
1.3. службовців
37
0,30
33
0,29
35
0,29
26
0,23
1.4. робітників
1676
13,69
1657
14,49
2865
23,41
2690
23,53
Таблиця 3
Аналіз якісного складу спеціалістів ПАТ «ДМКД» за 2014 рік
Ефект заміщення спеціалістів
Рівень освіти
по структурним підрозділам, %
1. Вища освіта
+1,3
2. Середньо-спеціальна освіта
+3,9
3. Середньо-технічна освіта
+2,6
4. Разом
+16,8

Ефект заміщення спеціалістів
по заводоуправлінню, %
+1,6
+21,9
+5,5
+39,8

Таблиця 4
Аналіз відбору спеціалістів за віковою структурою ПАТ «ДМКД» за 2014 рік
Ефект заміщення спеціалістів
Ефект заміщення спеціалістів
Вікові групи
по структурним підрозділам, %
по заводоуправлінню, %
1.
До 20 років
+3,3
+3,9
2.
Від 21 до 30 років
+48,4
+49,2
3.
Від 31 до 40 років
+9,7
+10,2
4.
Від 41 до 50 років
+8,3
+8,6
5.
Від 51 до 60 років
–22,0
–12,5
6.
Більше 60 років
–31,0
–19,5
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горії від 21 до 30 років та від 31 до 40 років відповідно +48,4% і +9,7% по структурним підрозділам та
+49,2% і +10,2% по заводоуправлінню. Дану тенденцію можна пояснити законами Паркінсона, а саме
законом «Пора в відставку», що свідчить про те,
що саме ці вікові категорії є найрезультативнішими
в кар’єрі індивідуума, оскільки працівник сповнений сил, натхненням та свіжими ідеями для реалізації своїх професійних здібностей [3, c. 302]. Під
час аналізу системи формування кадрового резерву
доцільно провести аналіз заміщень на період тимчасової відсутності керівників і призначень на керівні
посади за період з 2012–2014 рр. (табл. 5).
Таблиця 5
Аналіз заміщень на період тимчасової відсутності керівників і призначень на керівні посади
ПАТ «ДМКД» у 2012–2014 рр.
Показники
2012 рік 2013 рік 2014 рік
1. Заміщення
89
86
74
з резерву, %
2. Призначення на
123
116
79
керівні посади, осіб
3. Призначення
57
59
53
з резерву, %
В більшості випадків заміщення керівників на
період їх тимчасової відсутності здійснюється працівниками, які перебувають у кадровому резерві.
Основними причинами проведення заміщень не з
кадрового резерву, є находження резервіста у відпустці або заміщення керівників по типу «сумісництво». Отже, для підвищення конкурентоспроможності персоналу ПАТ «ДМКД» необхідно
реалізувати на підприємстві механізм стратегічного
управління персоналом, який повинен бути спрямований на гнучке використання працівників відповідно до змін соціально-економічних відносин.
В результаті дослідження системи управління
персоналом підприємства ПАТ «ДМКД» виявлені
проблеми кадрової політики, до яких слід віднести:
поступове скорочення та старіння персоналу, зниження продуктивності праці, використання формального підходу до формування кадрового резерву, що у
свою чергу впливає на ефективність функціонування
підприємства. З огляду на це, визначено пріоритетні
напрямки кадрової політики такі, як: активізація
Література:

поповнення чисельності персоналу молодими фахівцями; адаптація підходу до формування кадрового
резерву відповідно сучасним вимогам підприємства.
Для покращення складу персоналу підприємства новими молодими фахівцями пропонуємо реалізувати наступні заходи: створення та реалізація
програм професійної та соціальної адаптації з формуванням у молодих працівників правильного розуміння значення своєї ролі в досягненні цілей підприємства та підвищення їхньої мотивації до ефективної
праці; створення семінарів для молодих працівників
з метою ознайомлення з специфікою підприємства
та їхніми професійними обов’язками; активізація
діяльності підприємства стосовно залучення випускників вищих навчальних закладів до співпраці з
підприємством шляхом проведення зустрічей в ВНЗ
співробітниками ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат».
Щоб уникнути формального підходу до формування кадрового резерву, підприємству необхідно
здійснювати відбір у резерв на конкретну посаду з
врахуванням основних критеріїв: мотивація праці –
інтерес до професійних проблем і творчої праці,
прагнення до розширення кругозору, орієнтація на
перспективу, успіх і досягнення, готовність до соціальних конфліктів в інтересах працівників і справи,
до обґрунтованого ризику; професіоналізм і компетентність – самостійність у прийнятті рішень і
уміння їх реалізувати, уміння вести переговори,
аргументувати свою позицію, відстоювати її та ін.;
особистісні якості і потенційні можливості – висока
міра інтелігентності, уважність, гнучкість, авторитетність, тактовність, комунікабельність, організаторські здібності, нервово-психічна і емоційна стійкість і т.д.
Висновки. Впровадження запропонованих заходів в систему управління персоналом дасть можливість підприємству вирішити свої проблеми та створити конкурентний персонал, який буде націлений
на ефективне виконання своїх обов’язків та досягнення цілей підприємства.
Подальших досліджень потребує розробка методології формування стратегії розвитку персоналу
металургійних підприємств з урахуванням комплексного підходу до розвитку людського капіталу підприємства, що дасть змогу упорядкувати роботу з
кадрами в організації.

1. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Офіційний сайт ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dmkd.dp.ua.
3. Збрицька Т. П. Управління розвитком персоналу: навч. посібник./ Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. − Одеса:
Атлант, 2013. – 427 с.
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Розглянуто динаміку та специфіку інвестування у відновлювану енергетику у ЄС в цілому та окремо
за провідними країнами. Виявлено необхідність збільшення обсягу використання відновлюваних
джерел енергії та розглянуто цілі, встановлені ЄС у сфері відновлюваної енергетики. Розвиток відновлюваної енергетики потребує значних інвестицій, тому були розглянуті причини спадів та підйомів
інвестування у відновлюванні джерела енергії в динаміці по роках. Розглянута структура інвестицій
за сферами відновлюваної енергетики. Визначено, що європейський ринок відновлюваної енергетики
є одним з провідних ринків світу за обсягом інвестування. Розглянуті потенційні інвестори у відновлювану енергетику, та встановлені можливі шляхи інвестування. Вказані головні можливі ризики
інвестування у відновлювану енергетику. Запропоновано шляхи збільшення фінансування відновлюваних джерел енергії.
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Постановка проблеми. Залежність від викопних
видів палива, їх негативний вплив на навколишнє
середовище спричинило необхідність диверсифікації джерел та пошуку більш безпечних способів виробництва енергії. Для цього Європейським
Союзом (надалі – ЄС) були поставлені цілі та розроблені програми по збільшенню обсягу енергії з
відновлюваних джерел, але все це вимагає значного
обсягу інвестицій. Перед Європою постало питання
у нових шляхах заохочення інвестицій для досягнення та перевищення показників Китаю – найпотужнішого конкурента у сфері енергетики.
Для України, яка останнім часом відчула необхідність розвитку відновлюваної енергетики, є дуже
корисним впровадження досвіду країн ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інвестування у відновлювану енергетику
Європейського Союзу та аналіз динаміки інвестицій досліджується та викладається у звітах та інших
публікаціях багатьох організацій. Однією з таких
організацій є Bloomberg, якою були опубліковані
«Clean energy investment in 2016 undershoots last
year’s record» [1], «Giant fall in generating costs from
offshore wind» [2] та інші звіти, що висвітлюють аналіз тенденцій інвестування у відновлювані джерела
енергії, а також проблеми, які виникають у цьому
секторі. Питанню відновлюваної енергетики присвячені також публікації EY – міжнародного лідеру з
аудиту [3]. Frankfurt School-UNEP Centre проводить
аналіз глобальних тенденцій інвестування в поновлювані джерела енергії та в розрізі окремих країн
[4]. European Environment Agency розробляє звіти
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по ринку відновлюваної енергетики Європи та аналізує побічні ефекти, пов’язані з різними змінами на
цьому ринку [5].
Формулювання цілей. Метою статті є дослідження динаміки та специфіки інвестування відновлюваної енергетики в ЄС, а також аналіз структури
інвестицій за секторами відновлюваної енергетики.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Останнім часом загострюється проблема залежності
країн Європейського Союзу від викопних видів палива,
які поряд з економічними недоліками, спричинюють
негативний вплив на навколишнє середовище. Саме
з цих причин, Європейський Союз обрав однією із
своїх головних стратегічних цілей перехід до використання більш безпечних та економних джерел енергії.
Важливим зрушенням у напрямку поставленої мети
стало прийняття ЄС кліматичних та енергетичних
цілей на період 2020–2030 років, а також довгострокової цілі по скороченню викидів парникових газів
на 80–90% відносно рівня 1990-х років до 2050 року.
Також в рамках кліматичної та енергетичної політики до 2020 року, Директиви 2009/28/ЄС (Directive
2009/28/EC) про просування використання енергії з
відновлюваних джерел ЄС зобов’язується досягнути
20% частки ВДЕ у валовому кінцевому споживанні
енергії до 2020 року і 10% частки поновлюваних джерел енергії споживання енергії транспортом до того
ж року. До 2030 року Європейська Рада погодилась
збільшити частку відновлюваних джерел енергії до
27% валового кінцевого споживання енергії в ЄС.
Головним чинником, за допомогою якого можливо здійснити визначений перехід, є відновлювані

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

джерела енергії. За рахунок розвитку відновлюваної
енергетики можна домогтися зменшення викидів
парникових газів, а також загалом зменшити тиск на
навколишнє середовище, спричинений викопними
видами палива. Поряд з цим відновлювані джерела
енергії мають ще ряд переваг, наприклад, скорочення
імпорту корисних копалин, диверсифікація поставок
енергоносіїв і створення робочих місць, навичок та
інновацій на місцевих ринках і в прогресивних галузях зі значним потенціалом зростання.
Отже, для виконання розроблених планів ЄС
почав все більше уваги приділяти відновлюваним
джерелам енергії, що призвело до поступового збільшення їх частки у енергетиці країн. Про це свідчать
розрахунки European Environment Agency, за якими
частка енергії, отриманої з відновлюваних джерел,
у кінцевому споживанні країн Європейського Союзу
збільшилась з 14,3% у 2012 році до 15,2% у 2014 році.
Та збільшення частки енергії з відновлюваних джерел енергії відбувалось у всіх країнах не однаковими
темпами. Показники споживання енергії з відновлюваних джерел близько 11 країн у 2013 році не відповідали Планам дій у відновлюваній енергетиці
(Renewable Energy Action Plans). У Фінляндії, Латвії
та Швеції відновлювана енергетика склала близько
30% валового кінцевого споживання енергії, в той
час як у Люксембурзі (3,6%) та Нідерландах (4,5%)
цей показник не досягає навіть 5%. Найбільший
обсяг скорочення внутрішнього споживання викопного палива та викидів парникових газів у абсолютному вимірі показали Німеччина, Італія та Іспанія.
Стосовно показників у відносному вираженні, найбільше замінили викопні види палива та знизили
викиди парникових газів відносно їх загального
обсягу енергії та викидів Швеція, Данія та Австрія.
Отже, Європейський Союз став прикладом для
всього світу, продемонструвавши використання прогресивних технологій поновлюваних джерел енергії.
Для досягнення поставлених цілей ЄС, уряди
багатьох країн надають підтримку фірмам генерації
поновлюваних джерел енергії, зазвичай у вигляді
субсидій, але, як і для будь-якої іншої галузі, для
розвитку ВДЕ необхідні значні інвестиції. Останнім часом, ряд чинників, серед яких складні ринкові умови, низька прибутковість тощо, переключили увагу з високоякісних ліквідних активів до

збільшення інвестицій у неліквідні активи. Такими
інвестиціями є перш за все вкладення у відновлювані джерела енергії, які сприймаються як передбачуваний і стабільний грошовий потік в довгостроковій перспективі. Можна виокремити три основних
напрямки інвестування у відновлювані джерела
енергії (табл. 1).
Загалом, порівняно з іншими країнами, європейський ринок облігацій поновлюваних джерел енергії
є менш зрілим, тому у країнах ЄС домінують більш
прямі інвестиції.
У період 2005–2012 рр. Європа мала найвищу
частку в загальному обсязі глобальних інвестицій у
відновлювані джерела енергії (надалі – ВДЕ) у світі,
але показники обсягу інвестицій Китаю з кожним
роком зростали та з 2013 року Китай посів перше
місце, перевищивши Європу.
Європа поступово збільшувала обсяги інвестицій у ВДЕ та досягла свого пікового значення у
2011 році – 122,9 млрд. дол. США (рис. 1). Однак,
починаючи з 2012 року інвестиційна активність
почала стрімко поширюватися й на нові ринки, що
призвело до падіння інвестицій у ВДЕ. Так, в період
з 2011 до 2013 років вони зменшились більш ніж на
50%. У 2013 році Європа вперше стала другою щодо
частки у світових інвестиціях в поновлювані джерела енергії (21%) поступившись Китаю (27%).
Найбільший обсяг інвестицій спостерігався на
ринку Великобританії – 23,4 млрд. дол. США (збільшення на 24%). Головним напрямком інвестування у
країні була морська вітроенергетика. Хоча не лише
морська вітроенергетика Великобританії внесла
позитивний вклад в загальний обсяг інвестицій у
ВДЕ ЄС, поряд з цим були й серйозні інвестиційні
проекти з вітряної енергетики на суші у Шотландії
(інвестування в установки 239MW Kilgallioch вартістю 468 млн. дол. США), також відбувся невеликий
підйом у сонячні енергетиці – 1,8 млрд. дол. США,
що на 29% вище ніж в 2014 році. Незважаючи на найнижчий показник інвестицій (близько 9,5 млрд. дол.
США) за останні 12 років, Німеччина стала другим
за величиною Європейським ринком для інвестицій
в поновлювані джерела енергії в 2015 році. Отже,
все це вказує на згасання «сонячного» буму в країні.
Велике падіння інвестицій у розмірі 52% настигло
Францію, знизивши їх обсяг до 2,9 млрд. дол. США.
Таблиця 1

Напрями інвестування у відновлювану енергетику в ЄС [3]
Безпосереднє інвестування
– СК Allianz вклала 1,3 млрд.євро, починаючи
з 2005 року, особливо в придбання німецьких
та французьких вітряних електростанцій;
– до середини 2013 року, останні вкладення
Munich дRe у вітряну та сонячну енергетику
дозволили досягнути повернення 1 млр.євро
з 2,5 млрд. євро інвестицій;
– в 2012 році Aviva придбала портфель активів
«зеленого» тарифу сонячної енергетики на
100 млн. фунтів.

Побічне інвестування
– Pension Insurance Corporation
придбала перші в історії Великобританії офіційно зареєстровані
сонячні фінансові облігації в
листопаді 2012 року. Вона інвестувала 40 млн.фунтів в якості
єдиного покупця облігацій Solar
Power Generation Ltd. (SPGL) з
погашенням в 2036 році.

Активи, які можуть
бути продані на
відкритому ринку
– Інвестиції у відкриті
акціонерні компанії, які
виробляють енергію з
відновлюваних джерел –
наприклад, Greencoat
UK Wind, Bluefield Solar,
Aleo Solar and Iberdrola
Renewables.
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Так само відбулось скорочення підтримки існуючих проектів в Іспанії, Румунії та ряді інших країн,
а також – загальний економічний спад в Південній
Європі.
Обсяг інвестицій у відновлювану енергетику у ЄС
Обсяг інвестицій, млрд. дол.
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Рис. 1. Обсяг інвестицій у відновлювану
енергетику ЄС, млрд. дол. [4]
Незважаючи на значні вкладення у зазначені проекти, загалом у Європі знову спостерігалось зниження інвестицій до 48,8 млрд. дол. США, що на
21% менше за показник минулого року. Такий обсяг
інвестицій є найнижчим показником з 2006 року.
Структура інвестицій у відновлювану енергетику
показана у таблиці 2, а також розподіл їх за секторами на рис. 2.
Інвестиції в поновлювані джерела енергії в Європі за секторами,
2015, млрд дол.
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Рис. 2. Інвестиції в поновлювані джерела енергії
в Європі за секторами за 2015 рік, млрд. дол. [4]
З початком 2016 року починається пожвавлення
на ринку відновлюваної енергетики, це яскраво
відображається у поступовому збільшенні інвестицій. В той час, як відбувається уповільнення зростання інвестицій у відновлювані джерела енергії у
Китаї, Європа знову стає найбільш успішним регіоном. По-перше, такій зміні сприяли три масштабні
мільярдні проекти фінансування у вітряну енергетику, які збільшили інвестиції до 17 млрд. дол.США,

що на 70% у річному вимірі більше ніж у минулому
році. Вже в другому кварталі 2016 року обсяг інвестицій досяг 33,5 млрд. дол. США (на 4% більше). На
жаль, позитивна динаміка у третьому кварталі прийняла протилежний напрям, інвестиції в чисту енергетику за цей період були найслабшими з 2013 року
та склали 7,7 млрд. дол.США. Найбільшими інвестиціями цього періоду були вкладення у морський
вітропарк Німеччини в Північному морі в розмірі
1,8 млрд. дол. США та у проект 299MW Tees biomass
project in the UK – 1,2 млрд. дол. США. Отже, уповільнення попиту на поновлювані джерела енергії
значно позначились на загальних показниках інвестицій у Європі, але загалом за перші дев’ять місяців 2016 року інвестиції у ВДЕ збільшились на 2%
порівняно з аналогічним періодом попереднього
року. Позитивний вклад внесло значне фінансування
вітрової енергетики у 22,5 млрд. дол. США, що вище
рекордного показника 16,9 млрд. дол. США за весь
2015 рік. Також вагомий вплив на обсяг інвестицій
мали аукціонні програми у Голландії та Данії, на
яких були запропоновані проекти по зниженню цін
на електроенергію. У вересні-липні 2016 року були
нагородженні Vattenfall два проекти офшорної вітроенергетики в датських водах, а також Dong Energy
виграла контракт на розробку голландського офшорного масиву потужністю 700 МВт. Все це дало значний імпульс для зниження витрат у вітряній енергетиці, а також залученню великого обсягу інвестицій
до цієї галузі.
Поряд з перевагами інвестування у відновлювані джерела енергії існує й ряд ризиків. По-перше,
технологічний ризик, який пов’язаний можливістю
старіння обладнання по мірі надходження нових
технологій. По-друге, геодезичний ризик – ризик,
пов’язаний з непередбачуваними погодними умовами, що призводять до нестабільності в енергетиці
та потоків доходів та інші ризики. Такі ризики є
одним з головних чинників стримуючих інвестиції
у відновлювану енергетику, саме тому країнам слід
замислитися о впровадженні заходів щодо хеджування хоча б деяких з них і можливо збільшити державне фінансування, показавши інвесторам не лише
приклад, але й прорекламувавши цю галузь.
Для України останнім часом все більш актуальним
стає питання зменшення залежності від викопних
видів палива, але недостатність інвестицій сповільнює процес збільшення частки енергії з відновлюТаблиця 2

Інвестиції у відновлювану енергетику в Європі у 2015 році [4]
Структура інвестицій
Сума інвестицій, млрд.дол. США
Фінансові активи
34.1
Реінвестований капітал
–0.2
SDC
1.3
Публічні ринки
10.4
VC/PE
0.3
Corp R&D
1.7
Gov R&D
1.2
Загалом
48.8
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69.88
–0.41
2.66
21.31
0.62
3.48
2.46
100
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ваних джерел. Згідно прийнятого Урядом України
Національного плану дій з відновлюваної енергетики
(НПДВЕ), встановлена ціль – до 2020 року збільшити частку ВДЕ до 11% у загальному енергоспоживанні. За підсумками 2015 року частка відновлюваних джерел енергії склала близько 4%. За оцінками,
досягнення цієї мети (11%) вимагатиме інвестиції у
ВДЕ на рівні 16 млрд. євро: 8,9 млрд. євро – у виробництво електроенергії, 6,7 млрд. євро – у сектор опалення та охолодження та 0,56 млрд. євро – у сектор
транспорту. За даними Регіонального звіту про стан
справ у відновлюваній енергетиці REN21 ЄЕК ООН
за 2015 рік, Україна з найбільшого одержувача інвестицій у секторі ВДЕ у регіоні перетворилася на країну практично без будь-яких інвестиційних потоків
[6]. Саме тому, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, збільшення обсягу державного
фінансування відновлюваної енергетики, спрощення
процесу погоджень проектів за допомогою єдиного
центру надання послуг для розробників ВДЕ, ознайомлення та переймання досвіду ЄС є запорукою
розвитку відновлюваної енергетики в Україні.
Висновки. Країни Європейського Союзу є
прикладом для інших країн в частині швидкого

та ефективного збільшення відновлюваних джерел енергії у загальному обсязі споживання енергії. Поставивши за мету перехід до відновлюваної
енергетики, Європа багато років поспіль займала
перше місце у світі щодо обсягу інвестицій у
ВДЕ та лише останнім часом періодично поступалась Китаю. Незважаючи на спад інвестування за
останні роки, 2016 рік ознаменувався збільшенням
інвестицій. Найпотужнішими країнами за обсягом
інвестування у відновлювану енергетику у ЄС є,
перш за все, Німеччина та Великобританія, які приваблюють фінансування масштабними проектами
та являються основними країнами, що надають
можливість Європі втримуватися у рейтингу інвестицій на лідируючих позиціях.
Як й інші країни Європи, Україна відчула необхідність диверсифікації джерел енергії, але за наявної політичної, економічної та правової ситуації,
низького рівня інвестування розвиток відновлюваної енергетики є дуже повільним. Отже, першим
нагальним питанням для України постає підвищення інвестиційної привабливості у сфері енергетики та переймання досвіду країн Європейського
Союзу.
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inogate.org/documents/INOGATE_ Ukraine_ RES_Recommendations-21April2016_UKR.pdf.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Нужная Ю.Р.
студентка экономического факультета
Запорожского национального университета
Кушнир С.А.
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов,
банковского дела и страхования
Запорожского национального университета
Рассмотрено динамику и специфику инвестирования в возобновляемую энергетику в ЕС в целом и отдельно
по ведущим странам. Выявлена необходимость увеличения объема использования возобновляемых источников энергии и рассмотрены цели, установленные ЕС в сфере возобновляемой энергетики. Развитие возобновляемой энергетики требует значительных инвестиций, поэтому были рассмотрены причины спадов и
подъемов инвестирования в возобновляемые источники энергии в динамике по годам. Рассмотрена структура
инвестиций по сферам возобновляемой энергетики. Определено, что европейский рынок возобновляемой
энергетики является одним из ведущих рынков мира по объему инвестирования. Рассмотрены потенциальные
инвесторы в возобновляемую энергетику, и установлены возможные пути инвестирования. Указаны главные
возможные риски инвестирования в возобновляемую энергетику. Предложены пути увеличения финансирования возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: инвестиции, возобновляемая энергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, возобновляемые источники энергии, финансирование.

INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY
ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION
Nuzhna Yu.R.
student of Economic Faculty
Zaporizhya National University
Kushnir S.O.
Ph.D. in Еconomics, Associate Professor at the Department of Finance,
Banking and Insurance
Zaporizhya National University
The article deals with the trends and peculiarities of investing in renewable energy in EU as a whole and separately
for the leading countries. Identified the need to increase the use of renewable energy sources and reviewed the goals
set by the EU in the field of renewable energy. The development of renewable energy requires significant investment
and, therefore, were considered the causes of the UPS and downs of the investments in regenerative sources of energy
in the dynamics. The article provides the structure of investments in the fields of renewable energy. Determined that
the European market of renewable energy is one of the leading markets in the world on volume of investments. The
potential investors in renewable energy, and a possible way of investing. Are the main risks of investing in renewable
energy. The article proposes ways to increase financing of renewable energy.
Keywords: investments, renewable energy, wind energy, solar energy, renewable energy sources, financing.
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF CORPORATE SECURITY
Otenko I.P.
Doctor of Economics, Professor,
Chair at the department of Inetrnational Business
and Economic Analysis
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Preobrazhenska O.S.
PhD in Economics, Associate Professor at the Department
of Inetrnational Business and Economic Analysis
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Under the influence of the processes of intensification of relations among internal and external environment
of companies the necessity of compliance to international standards is rising significantly. There is a growing need for a deep understanding of corporate relations, using of control mechanisms over the company,
demands for its transparency, balance of stakeholders interests and rights. These processes determine the
effectiveness of corporate security activities. The systems of formal procedures, and informal conventions,
customs, and norms, that shape activity in the sphere of corporate relations and behaviour of stakeholders
form the institutional framework of corporate security.
The current environment of globalization, and economic turbulence has increased the challenges for management and, therefore, the urgent necessity to implement the right tools to meet these challenges. The
capacity to implement effective management of corporate security involves the development of a business
approach that creates long-term shareholder value by combining use of opportunities and risk management
that meet applying to international standards and practices.
The concept of security is mainly designed for a long period of time. With the development of open market
relations and strengthening of legal regulation of the market measures, the emphasis of security has been
transferring to the sphere of economy. Security becomes an essential priority for any kind of business interaction. In order to find out where security problems currently stand in practice and within academia circles
the relevant sources of information were analyzed. The result of formalization, generalization of best international management practices and expertise are defined in international standards. In the article the content
of the application and features of standards relating to key aspects of corporate security at the national and
international markets are considered.
Keywords: corporate security, stakeholders, standards, company, cpmpliance.

The concept of security is mainly designed for a
long period of time. With the development of open
market relations and strengthening of legal regulation
of the market measures, the emphasis of security has
been transferring to the sphere of economy. Economic
security concept is deemed to be a system (ordered set)
of official views on the protection of the relevant vital
interests in the economic sphere from different threats.
The concept entails the basic premise necessary to
ensure the economic security: a comprehensive description of social and economic conditions where the subject of economic security operates; causes, content and
focus on the specific goals of the subject of economic
security; the content of the threats that confront the
interests of the subject of economic security, the threat
must be targeted and oppose the implementation of
specific interest or interest groups; general approach to
countering threats, the requirements for their neutralization or localization.
Nowadays security becomes an essential priority
for any kind of business interaction. In order to find
out where security problems currently stand in practice
and within academia circles it’s valuable to refer to the
relevant sources of information [1–4]. Analysis of the

sources revealed a few articles and a conclusion was
made that there was a dearth of scientific and hands-on
work elsewhere. “Security, as an academic discipline, is
still in its infancy and literature is scarce” [8].
A variety of problems of enterprise economic security as well as the ways of their solving are highlighted
in the works of Ukrainian scientists, namely V. Heiets,
M. Kyzym, T. Klebanova et al. (2006), M. Yermoshenko
and K. Goriacheva (2010), H. Kleiner et al. (1997). The
results of their research have developed a certain methodological framework for management of enterprises’
economic security. Alongside with that, the problems
of security arrangements for strategic development processes, monitoring and diagnostics of these processes,
designing the effective management tools, are not fully
solved. The lack of coordination between approaches,
methods of enterprise economic security and strategic
management of its activity stipulates the necessity for
further studies in the area of risk factors, their influence
on the development of methodical support.
The scientists H. Collins (1993), A. Pettigrew and
R. Whip (1991) presume sustainable development is
connected with identifying the threats to economic security and valuable opportunities to cope with them. In
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practice these opportunities coincide with managerial
capabilities and knowledge.
It’s interesting to mention the piece of research
on defining rationale and limitations for the search of
security term presented by Anthony McGee, Defence
College of Management and Technology, in the thesis
“Corporate Security’s Professional Project: an Examination of The Modern Condition of Corporate Security
Management, and the Potential for Further Professionalisation of the Occupation”. The author have approached
the subject of security from the list of perspectives [8]
(table 1).
The scientific literature that was researched by the
author [8] took a variety of forms. Taking into account
the structure and the form of ownership of the majority
of businesses operating worldwide, the questions of corporate security submit to topical security issues.
Corporate security is currently enjoying divergent
fortunes. The most successful security managers worldwide enjoy parity of status with their peers from other
functions and have taken on responsibilities far in excess
of the traditional security department’s remit [8].
A developing academic discipline of corporate security has no single vocabulary and generally accepted
object field. The authors [9, 10] consider corporate
security as a business function which is “well regarded
and influentially located in most corporations”. Hill and
Smith understood the corporate security as: “A corporation’s management of risk to their people, property,
information and liability” [8]. In their turn Wilson and
Slater developed the gist of corporate security as: “The
safeguarding of assets, personnel and even profitability
of the organisation against theft, fire, fraud, criminal
damage and terrorist acts” [8].
Corporate Security includes many regulations, various concepts and systems. Examples can serve as:
protecting the privacy and information regime, official
investigations on the facts and the signals that threaten
the security, information – and analytical security, technical security, physical protection, security intelligence
and personal work with employees in order to prevent
negative phenomena. Under the conditions of global

integration and globalization the economic efficiency
of modern industrial enterprise depends on establishing
and maintaining close relationships with 4 types of partners: state, competitors, customers and suppliers, interest groups.
According to the results of E. Derous (2000),
H.A. Simon (1993), peculiarities of such relationships
reflect the interests of enterprise, form various types
of strategies and can be organizationally expressed in
the form of state protectionism, association, affiliation,
alliance, league of public providers, political and technological strategies, political and trade-union strategies
etc. It is necessary to take into account that the concept of
corporate security includes numerous risks and threats –
ranging from protection against theft, IT breakdown and
protection of reputation to protection against terrorism
[8]. These processes determine the effectiveness of corporate security systems [5; 6].
In the scientific work “Assessing the Scope of Corporate Security: Common Practices and Relationships
with Other Business Functions” the scientists evaluate
the state of corporate security of the corporation on the
basis of special qualitative methods. By interacting with
the corporate security officers of Fortune 1000 companies in the US the scope of the corporate security and
its connections with other professional functions within
the corporation were analysed [9]. As a result of the
research, the scientists revealed that corporate security is
valued significantly in the organizational hierarchy and
is integrated within businesses to the great extent.
In order to understand the essence of corporate security to the full extent it’s worth considering the quotation
“Key conclusion should be whether or not education and
qualifications at this level will integrate security management into the business process at the same levels as
other functional managers with comparable standards
[8]”. In consequence of the increased involvement in
corporate security international corporations have inaugurated a new position of Security Officer.
The set of measures for corporate security arrangements is developed by special professional bodies.
The best practices and recommendations for security
Table 1

Rationale and Limitations for Security Terms [8]
Term
Rationale
A broad term which theoretically takes in all
“Private Security” security provided privately i.e. ’trends in the
provision of private security.’
Relates directly to the practice which is at
“Security
the core of the research i.e. ’Assessing the
Management”
development of Security Management.’
“Business” and
“Security”

Takes in literature that considers the topic from
a business perspective i.e. ’what can security
contribute to your business?’

“Corporate
Security”

Relates most specifically to the security field
the research is interested in i.e. ’the continued
growth in spending on Corporate Security’
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Limitations
Its use in literature is generally in relation to the
security industry and security contractors
Tends to generate large numbers of results
containing technical information on the day-today work of security management.
Traps a large number of results from economic
literature on business securities. Searching with
the AND operator generates extra erroneous
results where words appear together but are
unconnected within an abstract
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arrangements are reasoned and formalized in professional standards which cover important matters of
corporate relations, usage of control mechanisms over
the activities of the company, the limits of company’s
transparency, the balance of stakeholders’ interests. Currently, the capacity to implement effective management
of corporate security involves the development of a business approach that creates long-term shareholder value
by combining use of opportunities and risk management
that meet the application of international standards and
practices. Successful use of such tools requires an understanding of the strengths and weaknesses of each, as well
as an ability to creatively integrate the right tools, in the
right way, at the right time.
Corporate security standards identifies and effectively mitigates any developments that may threaten
the resilience and continued survival of a corporation.
The results of formalization, generalization of the best
international management practices and expertise are
presented within the framework of procedures and international standards.
The article is intended to provide an insight into the
applicability of some corporate security standards and
main issues within their consideration as well as their
standing in the modern world of corporate management
and economic security. Basing on the development of
the subject area of corporate security and using its most
important elements, relevant guidance, recommenda-

tions and documents as the fundamentals for the in-depth
analysis, the own professional project is proposed.
In this environment, businesses are increasingly
called upon to deal with issues of corporate security.
Corporate security covers a whole range of enterprise
strategic issues and overlaps with financial impact, visibility, potential conflict, prospects for success.
Basing on the scope of corporate security, the groups
of standards within fundamental directions for research
are considered (table 2).
Sustainability can be a platform for profitable growth.
Some companies have invested a lot of time, thought
and money into sustainability issues. The best practices
concerning the opportunity include four actions that can
help gain an advantage in this critical area. They are the
following [16]:
– start by determining the enterprise vision (what
does sustainability mean to the company and brand?
what is motivation and what goals can be set?;
– next, assess where the enterprise is (different tactics will be necessary for companies that are just getting
started, those that are engaged or those leaders that are
already innovating. As part of this process, it is necessary to study the sustainability activities of others inside
and out of the markets);
– think from the beginning to maximize growth
opportunities (the biggest opportunities for innovation
and bottom-line impact are at the head of the value chain);

Table 2
International Standards and Guidance within Fundamental Directions for Research of Corporate Security
Fundamental directions for
Relevant standards, guidance and issues to research
research of corporate security
basic concepts and elements of corporate security;
Corporate security as a tool
the level of formalization: methodology, rules, principles and standards of corporate
for sustainable enterprise
security;
development
codes of corporate governance practices;
the problems of unification and harmonization of international and national standards
analysis of international standards of doing business;
Peculiarities of International
standards and basic requirements of ISO;
Standards of Doing Business
application of International Financial Reporting Standards, IFRS, GAAP for financial
and administrative transparency
official rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of
Commerce;
distribution of costs and risks between entities according to International
Application of International
Commercial Terms;
Commercial Terms for trade
peculiarities of contracts as it pertains to protection of the rights and interests of key
security arrangements
stakeholders;
documentary support of operations in accordance with
International Commercial Terms
compliance function for protection of the interests and rights of stakeholders
Development of Corporate
compliance with laws, rules and standards in accordance with international practices;
Culture
compliance program development
International regulatory system types of corporate takeovers, mergers, acquisitions, greenmail;
of countermeasures for illegal international standards for regulation of corporate conflicts
corporate takeovers
the concept of intellectual property;
Standards in the field of
objects and types of intellectual property rights;
intellectual property
intellectual property evaluation methodology;
the standards of the World Intellectual Property Organization (WIPO)
key elements of international environmental standardization;
Systems of International
market mechanisms of environmental management;
Ecological Standardisation
corporate environmental responsibility of international companies
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– measure outcomes to determine the level of success
(common sustainability standards and metrics are still
elusive, but there are steps companies can take to track
progress).
The second fundamental direction defined in the
table is aimed at studying Peculiarities of International
Standards of Doing Business. The ease of doing business index ranks economies from 1 to 183.
For each economy the index is calculated as the ranking on the simple average of its percentile rankings on
each of the 10 topics covered in Doing Business. If an
economy has no laws or regulations covering a specific
area – for example, bankruptcy – it receives a “no practice” mark. Similarly, an economy receives a “no practice” or “not possible” mark if regulation exists but is
never used in practice or if a competing regulation prohibits such practice.
Higher positions give evidence of better, even simpler, regulations for businesses and stronger protections
of corporate rights.
A position on the index depends on ten indicators:
starting a business; dealing with construction permits;
getting electricity; registering property; getting credit ;
protecting investors; paying taxes; trading across borders; enforcing contracts; resolving insolvency.
For identifying risks, and development of policies and
domestic coordination, setting out the essential measures
for risk overcoming, there is a list of the Financial Action
Task Force (FATF) Recommendations that countries
should have in place [13]: apply preventive measures for
the corporate sector and other designated sectors; establish
powers and responsibilities for the competent authorities
(e.g.,v investigative, law enforcement and supervisory
authorities) and other institutional measures; enhance
the transparency and availability of beneficial ownership information of legal persons and arrangements.
The FATF Recommendations, therefore, establish an
guidance, which countries should implement by means
of special measures according to their particular conditions and circumstances. The level of effectiveness of a
country’s anti-money laundering are evaluated in accordance with the FATF standards which consist of 40 recommendations which includes the following groups:
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Anti-Money Laundering policies and coordination
(section A): countries should apply a risk-based approach
(RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate
money laundering and terrorist financing are commensurate with the risks identified. Countries should have
national policies, informed by the risks identified, which
should be regularly reviewed, and should designate an
authority or have a coordination or other mechanism that
is responsible for such policies [13].
Section B contains recommendations on criminalization of money laundering on the basis of the Vienna
Convention and the Palermo Convention, particularly:
criminalization of money laundering and the liability
of legal persons; confiscation and provisional measures
[13].
Section C contains recommendations on counteracts
for terrorism financing and proliferation [13]. Recognition of the criminal nature of terrorism financing is
pronounced in the 5th recommendations. The section
contains recommendations on preventive measures concerning: customer due diligence and record keeping;
additional measures for specific customers and activities; reliance, controls and financial groups; reporting of
suspicious transactions; designated non-financial businesses and professions [13].
Compliance to the recommendations of Section E
“Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements” is vital for the development of
corporate security as well as corporate sector development by regulating the directions [13]:
– transparency and beneficial ownership of legal persons;
– transparency and beneficial ownership of legal
arrangements
Section F is based on regulation and supervision of
powers and responsibilities of competent authorities
and other institutional measures. Section G is based
on recommendations on international cooperation
enforcement.
Further research will be carried out in the direction of
defining the possibilities and feasibility of implementing
the corporate security standards for the Ukrainian enterprises.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
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доктор економічних наук, професор,
завідуюча кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Преображенська О.С.
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу
і економічного аналізу
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Під впливом процесів інтенсифікації відносин міжнародних відносин необхідність дотримання міжнародних
стандартів значно зростає. Наразі існує потреба в глибокому розумінні корпоративних відносин, механізмів
контролю над компанією, що необхідно для забезпечення прозорості діяльності компанії, балансу інтересів
зацікавлених сторін. Ці процеси визначають ефективність системи корпоративної безпеки. В даний час потенціал здійснення ефективного управління корпоративною безпекою включає розробку бізнес-підходу, який
створює довгострокову акціонерну вартість шляхом об’єднання можливостей управління ризиками, які відповідають міжнародним стандартам та практикам. З розвитком відкритих ринкових відносин акцент безпеки
трансформується у сферу економіки. У статті доведено, що безпека стає одним з найважливіших пріоритетів
для будь-якого виду ділової взаємодії. Для з’ясування актуальних проблем корпоративної безпеки у статті було
проаналізовано відповідні джерела інформації. Результати формалізації, узагальнення передового міжнародного досвіду управління корпоративною безпеки визначені в міжнародних стандартах. У статті розглянуто
зміст та особливості стандартів, що відносяться до ключових аспектів корпоративної безпеки.
Ключові слова: корпоративна безпека, зацікавлені сторони, стандарти, компанія, дотримання.
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Под влиянием процессов интенсификации отношений международных отношений необходимость соблюдения международных стандартов значительно возрастает. Сейчас существует потребность в глубоком понимании корпоративных отношений, механизмов контроля над компанией, что необходимо для обеспечения
прозрачности деятельности компании, баланса интересов заинтересованных сторон. Эти процессы определяют эффективность системы корпоративной безопасности. В настоящее время потенциал осуществления
эффективного управления корпоративной безопасностью включает разработку бизнес-подхода, который создает долгосрочную акционерную стоимость путем объединения возможностей управления рисками, соответствующие международным стандартам и практикам. С развитием открытых рыночных отношений акцент
безопасности трансформируется в сферу экономики. В статье доказано, что безопасность становится одним из
важнейших приоритетов для любого вида делового взаимодействия. Для выяснения актуальных проблем корпоративной безопасности в статье были проанализированы соответствующие источники информации. Результаты формализации, обобщения передового международного опыта управления корпоративной безопасностью определены в международных стандартах. В статье рассмотрены содержание и особенности стандартов,
относящихся к ключевым аспектам корпоративной безопасности.
Ключевые слова: корпоративная безопасность, заинтересованные стороны, стандарты, компания, соблюдение.
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Сучасна економічна ситуація в країні обумовлює
необхідність ефективного управління державними
фінансами. В центрі уваги знаходиться процес оподаткування, виступаючи головною умовою формування фінансово-бюджетних ресурсів держави. При
цьому, значної уваги потребує податок на додану
вартість (далі – ПДВ), як один із основних бюджетоутворюючих податків.
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ПДВ – це непрямий податок, який є часткою
новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного бюджету на кожному етапі виробництва
товарів.
Питанням, пов’язаним із функціонування ПДВ
присвячені праці вітчизняних науковців, зокрема
Скічко А., Покатаєва О.В., Еш С.М., Бутинець Ф.Ф.,
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Титаренко М., Максімова В.Ф., Артюх О.В.,
Ярова Н.В., Шара Є.Ю. та ін.
Метою дослідження є основних аспектів фінансового обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ.
ПДВ є одним із основних податків, за рахунок якого формується значна частина державного
бюджету України. Водночас, ПДВ – це найпроблемніший податок, оскільки він складний у нарахуванні та сплаті, у зв’язку з чим виникає можливість
наявності бюджетної заборгованості, ухилення від
сплати податку, у тому числі за рахунок неузгодженості законодавчих актів та численних їх змін, недосконалої системи податкового обліку [2, с. 50].
Платником ПДВ може бути:
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за
своїм добровільним рішенням як платник податку;
2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає
реєстрації як платник податку;
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну
територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність
за сплату податків у разі переміщення товарів через
митний кордон України відповідно до Митного
кодексу України.
4) особа, що веде облік результатів діяльності
за договором про спільну діяльність без утворення
юридичної особи;
5) особа ‒ управитель майна, яка веде окремий
податковий облік з податку на додану вартість щодо
господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами
управління майном.
6) особа, що проводить операції з постачання
конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна,
визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся
власник до кінця строку зберігання, та майна, що за
правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави;
7) особа, що уповноважена вносити податок з
об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок
поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у
підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
8) особа ‒ інвестор (оператор), який веде окремий
податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди
про розподіл продукції [4].
Основним принципом, який діє при податковому обліку податку на додану вартість, є порівняння податкового зобов’язання та податкового
кредиту за звітний період і визначення позитивного
або від’ємного значення між сумою податкового
зобов’язання й сумою податкового кредиту звітного
періоду.
У випадку виникнення позитивного значення
суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити
податок на додану вартість до бюджету, у випадку
виникнення від’ємного значення суб’єкт господарювання має право на бюджетне відшкодування вказаного податку.

Головна проблема, яка виникає при відображенні
ПДВ в бухгалтерському обліку пов’язана з тим, що
правило першої події, яке використовується для
визначення ПДВ не співпадає з моментом визнання
доходів та витрат в бухгалтерському обліку.
Бухгалтерський облік податкових зобов’язань
залежить від дати їх виникнення, якою є дата першої
з подій, що сталася раніше:
‒ дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як
оплата товарів (послуг), що підлягають постачанню,
а в разі постачання товарів (послуг) за готівку – дата
оприбуткування коштів у касі платника податку, в
разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
‒ дата відвантаження товарів, а в разі експорту
товарів – дата оформлення вантажної митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення
документа, що засвідчує факт постачання послуг
платником податку.
Протягом звітного періоду платник ПДВ веде облік
податкового зобов’язання та податкового кредиту.
Податкове зобов’язання – зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних
цільових фондів відповідну суму коштів у порядку
та у строки, визначені чинним законодавством. Воно
нараховується по моменту першої дії: або дати одержання коштів (передоплату) від покупця або ж дати
відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дати
оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку [2, с. 51].
Платником податку при здійсненні продажу
товарів (робіт, послуг) покупцю надається податкова накладна, яка складена в електронній формі
з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку,
визначеному законодавством, електронного підпису
уповноваженої платником особи, та зареєстровану
в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна є звітнім податковим документом, і
одночасно розрахунковим документом. За наявності
вірно оформленої податкової накладної покупець
має право на податковий кредит.
Податковий кредит – це сума, на яку платник
податку має право зменшити податкове зобов’язання
звітного періоду. Датою виникнення права на податковий кредит є або дата списання коштів з рахунку
в банку або ж дата отримання податкової накладної,
яка засвідчує придбання товарів (робіт, послуг).
Суми податку, які підлягають сплаті до бюджету
або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань,
які виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів
(робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою
податкового кредиту звітного періоду.
Облік ПДВ відповідно до Плану рахунків та
Інструкцією № 291 про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств і організацій
ведеться на таких субрахунках рахунка 64.
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641 ‒ «Розрахунки за податками», субрахунок
«Розрахунки з ПДВ».
643 ‒ «Податкові зобов’язання».
644 ‒ «Податковий кредит» [1; 4].
Субрахунок 641 (ПДВ) призначений для обліку
розрахунків з податку на додану вартість;
Субрахунок 643 ‒ для обліку податкових
зобов’язань з ПДВ, що виникають за правилами
податкового законодавства у разі, якщо як перша
подія в операції, що передбачає реалізацію, зафіксоване отримання авансу (передоплати) від покупця
або замовника;
Субрахунок 644 ‒ для обліку податкового кредиту
з ПДВ, що виникає за правилами податкового законодавства у разі, якщо як перша подія в операції, що
передбачає придбання, зафіксована видача авансу
(передоплати) продавцю.
За кредитом рахунка 64 «Розрахунки за податками і платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом ‒ податки, що підлягають відшкодуванню з бюджету, їх сплата, списання
тощо» [1].
Щоб облікова і звітна інформація в частині відображення податкового кредиту була правдивою,
повною і неупередженою, а відомості, що вказуються в декларації з ПДВ, відповідали даним електронного подання податкових накладних, але й
записам у реєстрах бухгалтерського обліку, причому
останні вирізнялися б більшою наочністю, а заразом
ще й були дотримані вимоги Інструкції № 291 – проведення з відображення операцій видачі авансу і
подальшого надходження товарів мають складатися
таким чином (табл. 1.1) [7, с. 525].
Як видно з таблиці, при отриманні передоплати
підприємство використовує субрахунок 643 «Податкові зобов’язання», на якому згідно з Інструкцією
про застосування Плану рахунків бухгалтерського

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, ведеться облік
суми податку на додану вартість [9].
Субрахунок 643 є пасивним, транзитним, оскільки
на ньому тимчасово, за дебетом обліковується сума
ПДВ, яка в момент отримання авансу визнана як
податкове зобов’язання. При цьому дебетові обороти
на субрахунку 643 виникають раніше за кредитові і
до моменту здійснення заключної операції (відвантаження товарів, робіт, послуг) будуть відображені
у складі статті Балансу «Інші оборотні активи», що
необґрунтовано збільшує активи підприємства.
Крім того, назва субрахунку не відповідає
дійсному його призначенню. Сума податкових
зобов’язань, яка збільшує заборгованість підприємства до бюджету відображається на субрахунку 641 «Розрахунки за податками» (відповідному
аналітичному рахунку) [6].
Відображення податкового кредиту на рахунках
бухгалтерського обліку показано в табл. 1.2.
У цьому випадку ми бачимо, що стан розрахунків відображає реальну картину подій, на який би
момент не довелося бухгалтеру складати звітний
баланс:
– після першої події за субрахунком 644 «Податковий кредит» рахується сума, що дорівнює 1/6 частині
авансів виданих, які рахуються на субрахунку 371,
що дорівнює сумі податкового кредиту, вказаного в
податковій накладній, отриманій у зв’язку з видачею
авансу;
– після другої події весь податковий кредит виявляється зарахованим у зменшення зобов’язань, а за
розрахунками з постачальниками залишаються рахуватися зобов’язання, сума яких дорівнює залишку
ще не перерахованих коштів. Цю майбутню оплату
(погашення зобов’язань) можна вважати третьою
подією, можна – продовженням другої, але так чи
Таблиця 1.1

Кореспонденція рахунків з обліку податкових зобов’язань з ПДВ
Кореспонденція рахунків
Дт
Кт
1. Зараховано на поточний рахунок попередню оплату (аванс) від покупця
311
361
2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
643
641
3. Надані послуги покупцю в рахунок попередньої оплати
361
702
4. Відображено податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ
701
643
5. Здійснено взаємозалік за рахунками дебіторської і кредиторської заборгованості
681
361
Зміст господарської операції

Таблиця 1.2
Кореспонденція рахунків з обліку податкового кредиту з ПДВ
Зміст господарської операції
1. Перераховано грошові кошти в рахунок передоплати постачальнику за матеріали
2. Відображено суму податкового кредиту (за наявності податкової накладної) 641
3. Оприбутковано товари від постачальника
4. Відображено податкові розрахунки за ПДВ
5. Здійснено взаємозалік за рахунками
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Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
371
311
644
282
631
644
631
631
3711
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інакше за такого відображення складання балансу
ніколи не буде залежати від кількості подій [2, с. 57].
Практика свідчить, що платники податку припускаються помилок щодо вхідного ПДВ, який за
операціями придбання або виготовлення товарів
(робіт, послуг), необоротних активів був віднесений до податкового кредиту, але з часом такі товари
(роботи, послуги), необоротні активи починають
використовуватися в операціях що: не є об’єктом
оподаткування, звільнених від оподаткування, не є
господарською діяльністю платника податку, здійснюються платником податку в межах свого балансу
(у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів).
За такими операціями платник податку повинен
нарахувати податкове зобов’язання, виходячи з бази
оподаткування, але на практиці часто таке нарахування не здійснюється, і ця помилка виявляється при
документальній перевірці платника контролюючим
органом.
Слід відзначити, що згідно Податкового кодексу
України впроваджено автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, яке значно спрощує цю процедуру. Визначення відповідності платника податку
певним критеріям проводиться в автоматизованому
режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:
– із власного поточного рахунка платника в сумах,
необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється;
– із власного поточного рахунка платника в
сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань із цього податку.
Із рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ перераховуються кошти до державного
бюджету, у сумі податкових зобов’язань, що підлягає
сплаті за наслідками звітного податкового періоду.
Таким чином, ПДВ є досить важливим для розвитку вітчизняної економіки. Але, незважаючи на це,
теоретичні дослідження порядку його справляння
в контексті Податкового кодексу України підтвердили необхідність доопрацювання окремих його
положень. Методика побудови обліку розрахунків з
бюджетом за ПДВ прямо залежить від порядку оподаткування окремих господарських операцій.
Запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість є показником
прогресивного розвитку податкової політики держави. На рівні держави це дає можливість «вивести
з тіні» факт здійснення господарських операцій, а на
рівні суб’єктів господарювання – якісно управляти
своїми активами та зобов’язаннями.
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У статті висвітлено актуальні питанням управління інформаційно-комунікаційного процесу підприємств та організацій. Визначено співвідношення понять «інформація» і «комунікація», а також систематизовано теоретичні уявлення про процес комунікації. Виділено перепони на шляху передачі
інформації, визначені основні напрями вдосконалення комунікаційного процесу.
Ключові слова: інформація, комунікація, система управління, підприємство, організація.

Постановка проблеми. Інформаційні технології
за останні два-три десятиліття якісно змінили вигляд
сучасного світу. Засоби і канали доставки різноманітних відомостей, створені на основі комп’ютерних
та супутникових систем зв’язку, зробили справжню
революцію в людському спілкуванні. На їх основі
формуються потоки повідомлень що створили
транскордонну інформаційну сферу, яка перетворилася в самостійну область зі своїми інститутами,
нормами,стійкими відносинами і зв’язками. Сьогодні ця сфера, ставши вирішальним важелем перетворення економіки і культурного співробітництва
країн інародів, знайшовши власні механізми і технології спілкування, якісно видозмінює форми організації влади і сам вигляд політичного простору. І хоча
в суспільстві цей процес ще далекий від завершення,
деякі тенденції розвитку інформаційних процесів
вже зараз змушують вчених і практиків говорити про
їх пріоритетне значення щодо економіки, а також
інших сфер суспільного життя [3, с. 153].
Розвиток і широке застосування інформаційнокомунікаційних технологій сприймається сьогодні
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не тільки як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, розширення
можливостей її включення в світову систему господарства, але і як засіб підвищення ефективності
публічного управління, подальшого розвитку демократії. Запорукою цьому виступає реальне забезпечення прав громадян на вільний пошук і отримання
інформації, масове поширення технічних засобів,
а головне – органічне включення українського суспільства в наднаціональні інформаційні зв’язки.
У цьому динамічно змінному інформаційному
середовищі підприємства та організації починають
вибудовувати нові взаємини, вступають в незвичні
для себе контакти, формують новий стиль спілкування з іншими установами. Інтернет-технології
створюючи віртуальні простори, пропонують нові
способи і методи взаємодії. Установи починають
освоювати технології PR-комунікацій, та інші сучасні
методи спілкування з суспільством, підтримки контактів з партнерами і опонентами. Використання
нових інформаційних технологій веде до якісного
перетворення соціуму на основі принципів інфор-
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маційного суспільства. Всі ці зміни обумовлюють
становлення нової форми організації підприємств
у сучасному інформаційному суспільстві [1, с. 38].
Найхарактернішим показником виникнення
нових практик і відносин, використання технічних
можливостей служать інформаційні комунікації.
Саме в них можливості суспільства трансформуються в реальні статуси, що впливають на розподіл
суспільних цінностей і ресурсів нових інформаційних технологій.
Такий підхід до проблеми комунікаційного
змісту управлінських процесів дає підставу розглядати сучасну сферу управління як масштабний діалог суспільства, що має на увазі особливий механізм
виникнення і розподілу повноважень. Крім того, він
дозволяє простежити в часі процес вдосконалення
комунікаційних механізмів, зіставити характерні
для різних історичних епох канали та засоби спілкування, форми і технології підтримки інформаційної
комунікації.
Як показує світовий досвід, розвиток інформаційного управління нерозривно пов’язаний з ускладненням способів організації суспільного дискурсу.
Причому застосування тих чи інших засобів інформаційних контактів зі своїми партнерами і конкурентами найбезпосереднішим чином пов’язане з наявністю у них необхідних для цього ресурсів, а також
гуманітарних навичок і технічних умінь використання
подібних прийомів спілкування. Так що сьогодні від
ступеня володіння PR-технологіями або засобами
суспільної реклами залежить становище в сфері
корпоративних структур, які можуть або втратити,
або знайти конкурентоспроможність на світовому
ринку, можливості для просування своїх проектів.
Великий вплив на формування інформаційної
комунікацій надають історичні умови. Цей процес
залежить від цілого ряду культурних і технічних
факторів і має свої специфічні особливості в кожній
країні. Інформаційні комунікації лише зараз починають займати належне місце в житті суспільства.
Їх вивчення в останні роки стало одним з основних
напрямків розвитку науки.
У сучасних умовах розвитку економіки України
для стійкого функціонування підприємств та організацій необхідний пошук нових джерел підвищення
ефективності господарської діяльності. Нематеріальні фактори, такі як інформація і комунікації набувають все більше наукового і практичного значення.
На сьогоднішній день управління комунікаціями
на підприємствах носить безсистемний характер,
інформація систематизована, в зв’язку з цим не враховуються комунікаційні потреби і довгострокові
інтереси розвитку підприємства. Виникають проблеми, пов’язані з неповним використанням кадрового потенціалу і нездатністю вчасно реагувати на
мінливе зовнішнє середовище.
У зв’язку з цим проблема управління інформацією і комунікацією є актуальною для українських
підприємств і організацій.
Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням
питання становлення та розвитку теорії і практики

комунікацій управління займалися такі вітчизняні
і зарубіжні автори: Л.В. Балабанової, Г. Бобруль,
С.Г. Білорусов, Л.П. Бикова, О.М. Варченко, О.І Венгер, В.Н. Гончаров, Р. Дафт, Г.І. Захарова, В. Зигерт,
І. Іванова, М. Кастельс, С. Кремльова, Т. Крупяк,
Г.Я. Коженкін, Дж. Лафта, Л.О. Мажник, П. Мельник, М. Мескон, Б. Мільнер, Н. Морозова, Е. Попов,
Е. Смирнов, А.І. Семенченко, В. Співак, Д. Тапскотт, Р.А. Фатхутдінов, М.І. Іпатов, О.М. Холод,
Н.О. Шпак та інші.
Мета дослідження полягає у визначенні співвідношення понять «інформація» і «комунікація»
в управлінській діяльності підприємств та організацій, що дасть можливість систематизувати теоретичні уявлень про інформаційно-комунікаційний
процес управління.
Завдання дослідження. Необхідно визначити
співвідношення понять «інформація» і «комунікація» в управлінській діяльності підприємств та організацій, і систематизувати теоретичні уявлень про
інформаційно-комунікаційний процес управління.
Основні результати дослідження. На сьогоднішній день однією з актуальних завдань для українських підприємств та організацій є оперативність
управління, оскільки наслідки економічної кризи в
значній мірі ослабили їх позиції на вітчизняних та
зарубіжних ринках. З метою підвищення конкурентоспроможності підприємствам необхідно забезпечення своєчасної реакції на зміни, що відбуваються у
зовнішньому середовищі. Для досягнення цих цілей
доцільно використання всіх ресурсів підприємств та
організацій, в тому числі нематеріальних.
У зв’язку зі змінами, що відбуваються в управлінні підприємствами, Д. Тапскотт дає визначення
підприємству «нового типу» – «це підприємство, яке
працює в режимі реального часу і постійно, без найменшого зволікання підлаштовується до постійно
змінюваних умов діяльності, завдяки оперативності
отримання інформації».
О. Мельник визначає підприємство як складну
соціально-економічну систему, «яка функціонує в
умовах жорсткого зовнішнього середовища і формує внутрішній простір з власною економікою» і так
само підкреслює що «саме в цьому аспекті інформація набуває факторні ознаки виробничого ресурсу,
який має вартість і існує у вигляді продукту, бере
участь в економічному обороті і має можливість до
відтворення » [1, с. 137].
Г. Бобруль дає визначення процесу управління
організацією – «це процес оцінки та аналізу інформації. Від того, наскільки інформація якісна за змістом,
залежить якість управлінських рішень» [2 с. 135].
Він так само виділяє інформацію як основний фактор, що впливає на якість управління організацією.
Кожен з авторів в своєму визначенні підприємства
підкреслює важливість інформації як невід’ємної
частини управлінської діяльності підприємства, а
так само виділяють її як виробничий ресурс здатний
підвищити ефективність діяльності організації.
В Законі України «Про інформацію» визначається інформація як документовані або публічно
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оголошені відомості про події та явища, які відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому
середовищу.
Водночас з цим існує така позиція, якої дотримується Е. Попов, де інформація визначається як
відомості (дані), які мають змістовний характер,
є результатом інтелектуальної діяльності людини,
мають певну цінність для конкретного споживача
за рахунок зниження невизначеності при прийнятті
рішень [4, с. 13].
З точки зору управлінської діяльності підприємства та організацій інформація являє собою сукупність відомостей про стан керуючої і керованої підсистеми, а так само навколишнього середовища.
За допомогою інформації здійснюються циклічно
повторюючі стадії процесу управління – отримання,
переробки відомостей про стан керованого об’єкта.
У процесі управління головна роль інформації –
усунення невизначеності. «Інформація дозволяє
впорядкувати господарські процеси і узгодити їх із
зовнішнім середовищем і внутрішніми потребами
підприємства. Усуваючи або знижуючи невизначеність, інформація визначає стратегію фірми і способи досягнення поставлених цілей» [5, с. 174].
Інформація нерозривно пов’язана з комунікаційним процесом підприємства, від якого залежить
ефективність прийняття оперативних рішень. «Якщо
порушуються інформаційні потоки всередині підприємства узв’язку із зовнішнім світом, то існування
цього підприємства під загрозою. Однієї інформації
недостатньо. Тільки коли вона відповідним чином
перетворюється і обробляється, тобто коли виникають комунікативні зв’язки, забезпечується існування
та ефективна діяльність організації» [5, с. 180].
Комунікації в організації – це інформаційні взаємодії, в які люди вступають при виконанні своїх
функціональних обов’язків, або посадових інструкцій. Хоча комунікація має широке застосування у
всіх областях управління, вона особливо важлива
для здійснення функції оперативного менеджменту.
На сьогоднішній день існує безліч визначень
комунікації, а так само різні погляди на визначення
місця інформації в системі комунікацій. Більшість
авторів розглядають комунікацію як процес, змістом якого є інформація, що передається. На думку
Б.Мільнерна, «Комунікація в організаційному контексті включає взаємодію між людьми. Це процес
обміну інформацією та передача відомостей між
окремими людьми і їх групами», так само він вважає що «процеси комунікації дозволяють керівникам ефективно виконувати свою роботу і приймати
рішення про вибір оптимальної стратегії для досягнення поставлених цілей». Р. Дафт підкреслює значимість для комунікації зворотного зв’язку: «управлінські комунікації – вулиця з двостороннім рухом,
яка вимагає вміння слухати і інших форм зворотного
зв’язку» [5, с. 185].
На думку М. Мескон, «комунікації – це складний
процес, що складається з взаємозалежних кроків.
Кожен з цих кроків дуже потрібний для того, щоб
зробити наші думки зрозумілими іншій особі. Кожен
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крок – це пункт, у якому, якщо ми будемо недбалі
і не думати про те, що робимо, – зміст може бути
втрачений».
Американський вчений М. Кастельс у своїй
роботі «Інформаційна епоха» акцентував особливу
увагу на те, що без комунікаційних процесів неможливо управління. Тому що воно, з одного боку, спирається на існуючі та сформовані форми комунікації, з іншого боку – формує ті форми комунікації, які
полегшують як спільну діяльність, так і саме управління В. Співак каже що «комунікації – це і обмін
інформацією в процесі діяльності, спілкування, і
шляхи сполучення».
Е. Смирнов розглядає комунікацію як явище
(вона являє собою встановлені норми відносин між
людьми в рамках організації при виконанні ними
закріплених функцій, процедур і операцій, а так
само систему документообігу) і як процес (це фактичні відносини працівників один до одного, до
клієнтів, постачальникам, споживачам, а так само
відносини між людиною і інформаційними технологіями) [3, с. 312].
В результаті аналізу комунікативного процесу
С. Кремлева вважає, що «комунікація – це діяльність,
що полягає в посилці і отриманні різного роду повідомлень, які використовують різні канали, можуть
спотворюватися під впливом шуму, існують в деякому контексті, надають певний ефект на адресата і
залишають можливості для зворотного зв’язку».
Розглядаючи зміст процесу комунікації, багато
хто з перерахованих авторів підкреслюють подвійність переданої інформації, виділяючи при цьому
інтелектуальну і емоційну складові. Е. Коротков
виділяє три аспекти спільної діяльності людей в
процесі комунікації: рух інформації, процес управління та ставлення індивідуума до мети управління
і управлінським рішенням. Він говорить про те, що
не можна розглядати комунікацію тільки як інформаційний процес, так як це «явище соціально-економічного плану, прояв сутності людини і його відносин з іншими людьми» [1, с. 100].
Визначаючи співвідношення інформації і комунікації, Дж. Лафта вважає, що «інформація – це лише
зовнішній прояв комунікації, її результат. Інформація виникає, існує і передається завдяки комунікації.
Комунікація опосередковується інформацією, але не
тотожна їй».
Таким чином, більшість авторів розглядають
комунікацію як взаємодія, в основі якого лежать
інформація, інтереси, мотиви і цінності людей, аналізуючи вищесказане стає очевидно, що не можна
розглядати комунікацію лише як інформаційний
процес, так цей підхід не відображає соціальну природу даного явища [1, с. 106].
Ґрунтуючись на проведеному аналізі думок різних авторів, дамо визначення комунікації, яке в
подальшому будемо використовувати в дослідженні.
Під комунікацією будемо розуміти процеси інформаційної і неінформаційної взаємодії як всередині
організації, так і з зовнішнім оточенням, спрямовані
на досягнення цілей підприємства.
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Аналізуючи основні цілі
Основні цілі комунікації
комунікації (рис.1), можна виділити основну ідею комунікаційного процесу, вона полягає в
забезпеченні розуміння інфорЗабезпечення
Удосконалення
мації, що є предметом обміну.
ефективного обміну
міжособистісних
Однак сам факт обміну інформацією не гарантує ефективності
інформацією між
відносин в процесі
спілкування що брали участь у
об'єктами і
обміну
обміні людей.
суб'єктами
інформацією
На сучасних підприємствах
управління, а так же
передача інформації охоплює всі
між організацією і її
підрозділи і всі сторони діяльоточенням
ності, тому природно, що її діяльність значною мірою залежить від
ефективності комунікаційного
Створення інформаційних
Регулювання і
процесу. Але в процесі комунікаканалів для обміну
раціоналізація
цій інформація може бути переінформацією між
інформаційних потоків
кручена, неправильно зрозуміла
окремими працівниками
або сприйнята. Ефективність
та
групами і координація
обміну інформацією досягається
їх завдань і дій
тільки в тому випадку, коли одна
сторона передає інформацію, а
Рис. 1. Основні цілі комунікації
інша – правильно її сприймає.
Одержувач, особа, якій при- (Розроблено автором)
значена інформація і яка інтерпретує обмін інформацією починаючи з формулюБазові елементи інформаційного процесу
вання ідеї або відбору інформації необхідної для
передачі. Відправник вирішує, яку значиму ідею слід
зробити предметом обміну [6, с. 187].
відправник, особа що генерує ідеї або збирає
Перш ніж передати ідею, відправник повинен за
інформацію і передає її
допомогою символів закодувати її, тим самим перетворивши в повідомлення. Відправник також повиповідомлення, власне інформація, закодована
нен вибрати канал, сумісний з типом символів, використаних для кодування. У разі якщо канал не дуже
за допомогою символів
відповідає ідеї, що зародилася на попередньому
етапі, обмін інформацією буде менш ефективний.
канал, засіб передачі інформації
Після передачі повідомлення відправником одержувач декодує його [6, с. 255].
На наступному етапі комунікації відбувається
декодування повідомлення, тобто переклад симво- Рис. 2. Базові елементи інформаційного процесу
лів відправника в думці одержувача. Якщо символи, (Розроблено автором)
обрані відправником, мають точно таке ж значення
Головним завданням комунікаційного процесу є
для одержувача, останній буде знати, що саме мав
забезпечення
розуміння і правильного сприйняття
на увазі відправник, коли формулювалася його ідея.
З точки зору керівника, обмін інформацією слід вва- переданої інформації, з цією метою необхідно усужати ефективним, якщо одержувач продемонстрував вати недоліки, що виникають в процесі обміну
розуміння ідеї, провівши дії, яких чекав від нього інформацією шляхом вдосконалення зворотного
зв’язку, регулювання інформаційних потоків, фільвідправник [3, с. 112].
Однак інформація не може бути розглянута трації інформації та раціоналізації структури комуокремо від комунікації. Більшість авторів визнача- нікаційного процесу.
Таким чином, для підприємств та організацій,
ють комунікацію як явище або процес, в основі якого
інформація
та комунікація стає невід’ємною часлежить передача інформації, в той же час розгляд її
тільки як базового елементу інформаційного про- тиною управлінської діяльності, а так само виробцесу (рис. 2), не відображає соціальну суть комуні- ничим ресурсом здатним підвищити ефективність
діяльності організації в інформаційних системах.
кації [6, с. 105].
Перспективний напрямок подальших досліВисновки. На підставі аналізу думок зарубіжних
та вітчизняних дослідників комунікація визначена як джень – вивчення механізму управління інформапроцес інформаційної та неінформаційної взаємодії ційно-комунікаційного забезпечення в організаційяк всередині організації, так і з зовнішнім оточенням, ній структурі підприємств та організацій, а також
спрямованим на досягнення цілей підприємства. вивчення завдань оцінки його ефективності.
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В статье освещены актуальные вопросам управления информационно – коммуникационного процесса предприятий и организаций . Определено соотношение понятий «информация» и «коммуникация», а также систематизированы теоретические представления о процессе коммуникации. Выделены преграды на пути передачи
информации, определены основные направления совершенствования коммуникационного процесса .
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Пальчук О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту сфери послуг
Київського національного університету технологій та дизайну
Роботу присвячено аналізу ролі та значення інтелектуального капіталу в сучасній економіці. Автором
розглянуто роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку компаній та держави.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, оцінка
інтелектуальної власності, оцінка нематеріальних активів.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Багатство
будь-якого суспільства більшою мірою визначають
не накопичені матеріальні блага, а рівень життя і
ступінь розвитку людини. Саме людина в кінцевому підсумку є єдиним виробником і споживачем
створюваних благ. Розуміння даного факту знаходить віддзеркалення в сучасних поглядах представників гуманітарних наук, які сконцентровані
на дослідженні людини і її ролі в суспільному відтворенні, а також розвитку її творчих здібностей.
Інтелектуалізація багатьох сфер діяльності сприяла
створенню теорії інтелектуального капіталу, а разом
з нею з’явилися нові простори для наукової діяльності. Підвищення інтересу до даної проблематики
пов’язане з тим, що в сучасній економіці основний
капітал багатьох підприємств та організацій складається із інтелектуальних ресурсів. Саме тому
особливого значення набувають питання вивчення
процесів ефективного формування національного
інтелектуального капіталу.
Аналіз останніх публікацій по проблемі.
Вивченню ролі та значенню інтелектуального капіталу присвячено достатньо наукових робіт зарубіжних і вітчизняних вчених. Багатоваріантні методи
вирішення проблем пов’язаних з розвитком та управлінням інтелектуальним капіталом, представлено у
наукових працях вітчизняних та зарубіжних фахівців.
Системними дослідженнями інтелектуального
капіталу займалися такі відомі вітчизняні вчені як
А. Чухно, А. Гальчинський, В. Геєць, С. Сіденко,
О. Ляшенко, В. Семиноженко, З. Варналій, О. Саліхова та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Однак складність оцінки інтелектуального капіталу деякі аспекти інноваційного розвитку систем
і нарощування інтелектуального капіталу не отримали належного причинно-системного висвітлення.
Отже, предметне поле концептуального обґрунтування комплексного впровадження інновацій, насамперед, за рахунок зростання інноваційного капіталу,
є науковою проблемою, вирішення якої має важливе
значення в гносеологічному і практичному аспекті.
Формулювання цілей дослідження. Метою роботи є аналіз ролі та значення інтелектуального капіталу.

Виклад основних результатів та їх обгрунтування. Суттєві зміни в економіці, що відбулися
останніми роками викликають посилений інтерес
до категорії інтелектуального капіталу. За останні
декілька сторіч економіка перестрибнула з аграрної
ери в індустріальну, а потім в еру знань. Варто зазначити, що і кордони людської цивілізації протягом
часу зміщуються. Є докази, що людство зародилося
в Африці, побудувало аграрну цивілізацію в Азії,
промислову – в Європі, а засновану на знаннях – в
Північній Америці. Модернізація – один з видів глибоких змін, що відбувалися з людською цивілізацією
з 18 сторіччя. В процесі свого розвитку вона охопила
такі сфери як економіка, суспільство, політика, культура, навколишнє середовище та людська поведінка.
Говорячи про попередні етапи розвитку суспільства, варто зазначити, що ряд науковців поділяє
їх на 3 стадії. Історик Вольф Шефер виокремлює
доглобальну фазу (до 1500 року), протоглобальну
(1500–1950 рр.) та глобальну, що продовжується в
теперішній час [7]. А лауреат нобелевської премії
американський економіст Дуглас Норт виділяє три
стадії формування світового порядку: стадію примітивного добування їжі, природню державу, що
супроводжувалася нестабільністю, домовленостями
між правителями та світовий порядок відкритого
типу, де громадяни взаємодіють один з одним на різноманітних соціальних рівнях [8].
З точки зору технічного розвитку суспільства протягом останніх 400 років процес всесвітньої модернізації містився в послідовному здоланні двох стадій:
перехід від аграрної цивілізації до промислової та
перехід від індустріальної цивілізації до цивілізації,
заснованої на знаннях. Якщо перша стадія це класична модернізація, що включає в себе індустріалізацію, урбанізацію, демократизацію, то друга – це вже
неомодернізація, для якої набувають сенсу поняття
наукових знань, інформації, глобалізації, захисту
навколишнього середовища. Звісно, що друга фаза
модернізації не є кінцевою межею розвитку цивілізації, в ХХІІ сторіччі відбуватимуться нові зміни.
Впродовж аграрної ери, найважливішим у виробництві продукту вважалася земля, зокрема її продуктивність. За часів індустріального розквіту, що
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домінував в першій половині 20 сторіччя, фокус
змістився на застосування машин та підвищення
за їх допомогою продуктивності праці. В економіці
знань найважливішим став людський розум, знання
та вивчення впливу інтелектуального капіталу на
покращення продуктивності економіки (рис. 1).

Рис. 1. Зміна економічних ер протягом останніх
400 років
За декілька сторіч акценти в економіці змінилися
з експорту природних ресурсів та застосування техніки в сторону отримання переваг завдяки використанню людського розуму.
Вже у 80-х роках XX сторіччя М. Тетчер відзначала: «Багатство країни не обов’язково будується на
власних природних ресурсах, його можна досягти
навіть при їх повній відсутності. Найголовнішим
ресурсом є людина. Державі потрібно лише створити основу для розквіту таланту людей.» [9].
Важливість освіти напряму залежить від ступеню
глобального вирівнювання світу, адже розвиток
технологій буде знищувати старі професії та створювати нові з набагато більшою швидкістю ніж це
відбувалося при переході від аграрної економіки до
індустріальної.
Спроможність країни надавати населенню відповідну професійну підготовку є провідним фактором створення в країні широкого середнього класу
без серйозних розбіжностей в рівні доходів. Адже
саме наявність великого прошарку середнього класу
в більшості частин світу є основою геополітичної
стабільності. Окрім того, в розвиненому суспільстві
кожен повинен мати шанс отримати освіту, яка виходить за межі середньої школи. В іншому випадку,
діти з сімей з високим рівнем доходу отримають
кваліфікацію та відповідний дохід, а діти малозабезпечених сімей втратять будь-яку перспективу для
покращення життя. З розвитком глобальної економіки, що супроводжується глобалізацією усіх сфер
життя, в тому числі і освіти, різномаїття безкоштовних навчальних програм, що доступні в Інтернеті
спрощує та здешевлює отримання освіти для найменш забезпечених верст населення.
Країни з середніми показниками доходу повинні
сконцентруватися на створенні робочих місць, що
створюють вищу додаткову вартість. Високий дохід
отримують працівники, які виробляють більшу вар-
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тість. Економіка створює робочі місця як в високовартісному так і в низьковартісному сегменті, але
все більше високовартісних позицій стають недосяжними для більшості населення в країнах, що розвиваються та найменш розвинених країнах.
Низький рівень освіти сьогодні практично прирівнюється до низького рівня життя. У відомій праці
з проблем глобалізації, Т. Фридмана аналізується
феномен сучасного етапу глобалізації. Відзначаючи величезні її темпи, що на його думку, стирають
кордони та приводять до вирівнювання світу, він
наголошує на важливості особливих знань і вмінь в
сучасній економіці [10].
Адже, володіючи особливими знаннями робітник може перетворитися на «недоторканого», тобто
невразливого для аутсорсингу. Невразливі для аутсорсинга робітники, на його думку, поділяються на
чотири великі категорії; особливі, спеціалізовані,
закорінілі та ідеально гнучкі. Особливими є відомі
в світі науковці, співаки, бізнесмени тощо. До їх
послуг – весь глобальний ринок і саме вони можуть
дозволити собі гонорари глобального масштабу.
Другою великою категорією є спеціалізовані робітники – високі спеціалісти своєї справи, навички та
досвід яких користуються великою популярністю
і не можуть бути заміщені (наприклад, лікарі, інженери, програмісти високої кваліфікації). При цьому
важливим є можливість заміщення роботи машинами або спеціалістами інших країн, де оплата праці
нижче. Іншою категорією є закорінілі, тобто працівники робота яких прив’язана до конкретного місця,
як наприклад мастер манікюру, перукар, лікар, актор.
Тобто роботи, які передбачають особистий контакт з клієнтом. На даний момент більшість таких
робіт замістити неможливо, а розцінки на роботи
встановлюються за законами попиту/пропозиції на
ринку. При цьому частина цих робіт, як наприклад,
встановлення діагнозу, розшифровка комп’ютерних
томограмм тощо в майбутньому буде заміщуватися.
Останньою та найбільшою категорією стане категорія ідеально гнучких спеціалістів, які протягом усього
життя отримуватимуть нові навички та уміння, щоб
не «випасти» зі сфери в якій вони працюють. В той час
як окремі види робіт стають такими, що можуть бути
заміщеними, гнучкі працівники освоюють інші. Адже
постійна адаптація – це саме те, що вимагається сьогодні у глобальному світі від більшості працівників.
Для того, щоб зрозуміти роль та значення інтелектуального капіталу варто розглянути типовий бізнес цикл компанії (рис. 2).
Мета типового підприємства – використання
своїх активів для виробництва товарів і послуг, продаж яких генеруватиме грошові кошти. В цьому процесі вона використовує як матеріальні так і нематеріальні активи. Нематеріальні активи в даному процесі
визначають його ефективність. Гроші, отримані
в результаті діяльності можуть бути використані
трьома різними шляхами: капіталізовані в більшу
кількість матеріальних активів, витрачені на розвиток нематеріальних активів або виплачені у якості
дивідендів [11].

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Дана схема відображає ще той факт, що
матеріальні активи можуть бути куплені
будь-якою компанією, яка має достатньо
коштів купити ці активи. Нематеріальні
активи мають бути створені, покращені
та розвинені таким чином, щоб вони приносили максимальну користь. Різниця
між різними компаніями може полягати
лише в їх здатності ефективно конвертувати нематеріальні активи в матеріальні
і відповідно у дохід. Саме це є основним
ресурсом, що створює порівняльні переваги для компанії.
Аналіз динаміки фінансових показників лідерів інформаційно-технологічного
ринку компаній Apple та Microsoft переконливо доводить значний вплив інтелектуальних активів на вартість цих компанії. Незважаючи на стійке зростання
балансових активів компаній, порівняно
стабільну динаміку отримання прибутку,
темпи зростання ринкової вартості компанії знаходяться під впливом капіталізації бренду та інших нематеріальних
активів.
Рис. 2. Цикл перетворення активів в грошові кошти
Сьогодні більша частина вартості компанії створюється не на етапі матеріального виробництва, а на етапі маркетингу, збуту, нау- фікації, освоєння нових професій, що вимагає нових
ково-дослідних, технологічних робіт, планування, технологій навчання. Оскільки знання на відміну від
транспортування, продажу та обслуговування. Дже- матеріальних цінностей невіддільні від людини, в
релом доданої вартості стає не стільки виробництво, суспільстві поступово відбувається зміна цінностей
скільки дизайн, маркетинг, обслуговування, мода, та соціальних відмінностей.
В економічній літературі останнім часом часто
якість продукту, тобто ті види діяльності, що безпосередньо пов’язані з генеруванням, трансформацією обговорюється концепція навчання протягом усього
та використанням знань. Характерна риса сучас- життя. Сьогодні набуття знань не обмежується ані
ного виробництва – наявність компоненту знань у рамками навчального закладу, ані віковою складокожному продукті. Інтелектуальна робота, спеці- вою. Сенс такої концепції в тому, що практично всім
альні знання та комунікації розглядаються не лише робітникам потрібно протягом життя розв’язувати
з точки зору основних факторів створення добавле- різноманітні складні завдання або навіть змінювати
ної вартості, але й як фактори конкурентноздатності професію, саме тому з’явилася необхідність прота економічного розвитку країн. Перехід до нового довжувати навчання протягом усього життя. Окрім
суспільства, де знання стає фактором суспільного того, зважаючи на доступність інформації основним
виробництва, відбувається одночасно з переходом для сучасного суспільства є навчити вмінню вчидо нової структури вартості того, що ми споживаємо. тися. Освіта протягом усього життя може стати відСучасне виробництво це перш за все використання повіддю на зростаючу нестабільність в сфері зайняталанту, досвіду та знань персоналу. В сучасній еко- тості. Неперервність освіти скоріше всього буде
номіці змінилася сутність діяльності підприємств. виражатися в оновленні знань та підвищенні освічеГоловною ціллю стає не просто виробництво про- ності, що необхідні для підвищення рівня індивідудукту, а створення його з врахуванням потреб та альної кваліфікації для того, щоб не відставати від
впровадження нових продуктів та послуг.
побажань споживача.
Висновки. Сучасна економіка, заснована на знаВ традиційній економіці головна роль належала
матеріальній складовій, тоді як в економіці знань – ннях є закономірним результатом розвитку виробнематеріальній. В нових умовах фокус управління ничих сил протягом розвитку суспільства та науки і
зміщується з матеріальних потоків та запасів до нема- техніки. Сьогодні інформація перетворилася на клютеріальних, тобто управлінню інформацією, культу- човий ресурс, а електронні інформаційні технології
рою, ментальністю, тощо. Так само зміщується уяв- формують основу технологічного укладу. Щорічно
лення про інвестиції в підприємницьку діяльність, збільшується не лише потік інформації, а і питома
де все більшого значення набувають вкладення саме вага зайнятих інтелектуальною працею. Економічний
в інтелектуальний капітал. Постійно зростають розвиток більшості країн супроводжується зміною
витрати на навчання. Збільшується час, що витрача- структури суспільного виробництва, основними факється на підготовлення персоналу, підвищення квалі- торами виробництва стають інформаційні ресурси.
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В статті досліджено сутність та сучасний стан трудової міграції в Україні, зокрема динаміку еміграції
та імміграції. Визначено структуру трудових мігрантів за гендерною ознакою, за віковими групами,
рівнем освіти та сферою зайнятості. Досліджена географічна спрямованість та рівень участі різних
регіонів України у трудовій міграції, виявлено причини такого розподілу. Проведено аналіз ситуації
на ринку праці та відтворення робочої сили в Україні та світі, динаміки рівня безробіття та розміру заробітної плати. Проаналізовано динаміку грошових переказів з-за кордону та їх розподіл за
країнами. Доведено вплив цих переказів на добробут сімей мігрантів та економіку країни в цілому.
Здійснено порівняльний аналіз міграційної політики України із світовою практикою, в т.ч. щодо репатріації трудових мігрантів. Запропоновані заходи щодо покращення міграційної політики в Україні.
Визначено фактори впливу на трудову міграцію та її наслідки. Сформульовано особливості міграції
українців до країн ЄС в сучасних економічних і політичних умовах. Зроблено прогноз щодо динаміки
кількості емігрантів до країн Євросоюзу.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, ринок праці, фактори впливу на міграцію, європейська
інтеграція.

Постановка проблеми. Особливістю розвитку
світової економіки нашої епохи є її глобалізація, що
проявляється у вільному переливанні капіталів, матеріальних і трудових ресурсів. Міжнародна трудова
міграція, масштаби та інтенсивність якої у цих умовах
є значною, здійснює перерозподіл робочої сили між
країнами, що впливає на ситуацію на ринках праці
кожної з країн, рівень зайнятості, безробіття, розмір заробітної плати, розподіл доходів. Враховуючи
несприятливу демографічну ситуацію, старіння населення, збільшення тривалості життя, і як наслідок
збільшення витрат на пенсії, що негативно впливає на
бюджети промислово-розвинутих країн, вони будуть
стимулювати залучення іммігрантів, в т. ч. і з України. В той же час, чисельність українців також зменшується, а соціально-економічні умови змушують
шукати роботу за кордоном. Таким чином виникає проблема забезпеченості ринку праці України висококваліфікованими працівниками, що здатні розвивати
бізнес і сприяти економічному зростанню України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання трудової міграції розглядаються у працях таких вітчизняних науковців як О. В. Астахова,
М. М. Вівчарик, Т. О. Гнатюк, Ю. П. Гуменюк,
В. Капітан, І. П. Майданік, О. А. Малиновська,
М. Ю. Приз, І. В. Ховрах. Не зважаючи на те, що
важливі аспекти трудової міграції відображені у працях зазначених вчених, окремі важливі проблеми,
зокрема міграційні процеси в Україні в умовах європейської інтеграції, ще достатньою мірою не дістали
теоретичного та практичного вирішення.
Політична та економічна нестабільність, що
характерні для сучасної України, сприятимуть формуванню міграційних потоків в Україні, що зумовлює актуальність теми дослідження. Визначення

основних факторів впливу на міграційні процеси в
Україні в сучасних умовах дасть змогу розробити
заходи щодо покращення міграційної політики, а в
результаті і економічного розвитку країни.
Мета дослідження. Метою даної статті є визначення факторів впливу на процеси міграції в Україні
в умовах європейської інтеграції.
Зокрема, ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках праці України потребує врахування
зміни політичної ситуації в країні, багато статистичних аналізів потребують оновлення. Необхідно
також визначити фактори впливу на рівень міграції
в Україні в сучасних політико-економічних умовах,
встановити причинно-наслідкові зв’язки.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна
міграція – це переселення людей, що залишають
країну свого походження або постійного місця проживання, в іншу країну тимчасово або постійно» [1].
Проте слід розрізняти поняття міграції та трудової міграції. Суть терміна «трудова міграція» визначають як переміщення особи з метою тимчасового
працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону (зовнішня трудова
міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць України (внутрішня трудова міграція)
[2, с. 474–475]. Відповідно до Європейської конвенції про правовий статус трудових мігрантів, термін
„трудовий мігрант» означає громадянина Договірної
Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила
перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи. Тобто обов’язковою умовою трудової
міграції є працевлаштування. Міграція ж є більш
загальним поняттям і крім отримання роботи може
мати і інші цілі (об’єднання родин, туризм, відвідування родичів, навчання тощо).
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Потоки трудових мігрантів спрямовані в основному до сусідніх країн – Російська федерація
(43%), Польща (14%), Чеська республіка (13%), та
до країн з привабливішими умовами – Італія (13%),
Іспанія (5%), Німеччина (2%) (рис. 4). Причому до
Росії та Чеської республіки виїздять в основному
чоловіки, де вони працюють на будівництві, тоді як
серед мігруючих до Італії та Угорщини переважають
жінки, де вони працюють відповідно в якості домашньої прислуги та у сільському господарстві.
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Рівень участі населення різних регіонів у трудовій міграції та географічна спрямованість також є
різними. Найвищою інтенсивність міграції є у західних областях, найнижчою у центральних. На сході
рівень участі визначається як низький. Такий розподіл пов’язаний із близькістю регіону до державних кордонів чи столиці (як альтернативи міграції)
України, історичні зв’язки. Лідером за кількістю трудових мігрантів є Закарпатська область. Найбільша
країна-реципієнт закарпатців – Чеська Республіка.
Жителі Чернівецької області працюють переважно в
країнах Євросоюзу; Івано-Франківської, Львівської і
Тернопільської обирають Польщу, Росію та Італію;
Рівненської та Волинської – сусідню Білорусію та
Польщу. Російська федерація є основною країною
призначення для вихідців східних, центральних, північних, і південних областей.
Одним із найбільш важливих факторів є розмір
заробітної плати. За даними обстеження середньомісячний заробіток одного трудового мігранта становив 930 доларів, що майже втричі більше ніж у
середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці України – 215 доларів (в 2012 р. –
425 доларів). Заробіток чоловіків був вищим за
заробіток жінок: 422 та 365 доларів відповідно [5].
Розміри середньомісячного заробітку українських
мігрантів в різних країнах представлені на рис. 3.
Розмір заробітку, дол

На початку 1990-х рр. трудова міграція розгорталася у формі масових поїздок до сусідніх країн з дешевими товарами вітчизняного виробництва з метою
придбання предметів широкого вжитку. Свого піку
виїзд на роботу за кордон досяг на межі тисячоліть. У
наступні роки, що відзначалися певним пожвавленням економіки України, виїзд на заробітки чисельно
стабілізувався і почав поступово зменшуватися.
Гендерний розподіл українських трудових
мігрантів наступний: чоловіки – 66% та жінки –
34%. Кількість сільських жителів перевищує тих,
хто приїхав із міста (відповідно 54% проти 46%).
За віковими групами трудові мігранти розподіляються таким чином. Близько чверті – мігранти віком
40–49 років, п’яту частину становлять мігранти віком
30–34 роки, по 15% припадає на групи віком 25–29,
35–39 та 50–59 років. Таким чином середній вік
становить 37 років. 65% трудових мігрантів мають
повну загальну середню освіту, 30% вищу освіту
(проте половина з них лише базову або неповну
вищу освіту) [3].
Найпопулярніші сфери працевлаштування українських трудових мігрантів представлені на рис. 1.

Рис. 3. Розмір середньомісячного заробітку
українського мігранта в різних країнах,
2012–2015 рр.
Заробітки мігрантів, які є як мінімум в три рази
вищими, ніж в Україні, мають і позитивні наслідки.
По-перше, заробітчани отримують роботу, по-друге,
зменшується напруга на вітчизняному ринку праці,
і по-третє, вони здійснюють перекази зароблених
коштів своїм родичам у економіку України. Обсяги
переказів з-за кордону у 2011 – 2015 роках представлені у табл. 1.
Перекази, що надійшли в 2015 році як оплата
праці (тобто від працівників, які працюють за кордоном менше року), становили 4,7 млрд. дол. Частка
переказів у формі оплати праці має тенденцію до
зростання: в 2011 році вона становила лише 49,0%, в
2015 досягла 61,4% [4].
Розподіл грошових переказів за країнами характеризується високим ступенем концентрації: понад
70% переказів здійснювалося із семи країн. Лідером
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Таблиця 1
Обсяги приватних грошових переказів
із-за кордону
Рік
2011 2012 2013 2014 2015
Обсяги грошових
переказів, млн. дол. 7019 7526 8537 6489 5154
Обсяг грошових
переказів у %
4,1
4,1
4,5
4,8
4,7
до ВВП
залишилася Росія – до 2,3 млрд. дол. Загалом на країни СНД у 2015 році припадало 40,1% обсягу грошових переказів із-за кордону. З інших країн світу
найбільше переказів надходило з США та Німеччини (відповідно 9,3 та 6,2% від загального обсягу
грошових переказів в Україну). Загалом з країн ЄС
надійшло 2,3 млрд. дол. [3].
Перекази з Росії обумовлені не стільки трудовою
міграцією, скільки тісними сімейними зв’язками
населення. Перекази із США та Німеччини, хоча
частково і пов’язані з трудовою міграцією, проте
частково є наслідком численної етнічної еміграції
з України до цих країн (євреї, німці). Однозначно
пов’язані з трудовою міграцією перекази з Італії, а
також Греції.
Тим не менше, перекази заробітчан покращують
умови життя сімей мігрантів, що в свою чергу підвищує платоспроможний попит. Негативним залишається той факт, що більшість надісланих коштів
витрачається на споживання, і лише у поодиноких
випадках може інвестуватися у розвиток бізнесу.
Таким чином, рівень заробітної плати – це чи не найважливіший фактор, який сприятиме еміграції українців. Оскільки оплата праці навіть не висококваліфікованих робіт у країнах Європейського Cоюзу є в рази
вищою в порівнянні не тільки з Україною, а й з країнами СНД, можна припустити, що після спрощення
візового режиму, кількість емігрантів збільшиться.
Міграційна політика країни. В умовах посилення
конкуренції за людські ресурси одним із напрямів
міграційної політики багатьох країн стає заохочення
повернення на батьківщину співвітчизників.
Так, наприклад, набути громадянства Угорщини
можна проживаючи на території інших держав.
Умови для цього мінімальні: несудимість, базове
знання угорської мови чи угорське походження.
У Польщі власники «карти поляка», яку можна
отримати, якщо довести, що хоча б хтось із предків був
поляком, можуть працювати у Польщі без додаткових дозволів, займатися підприємництвом, навчатися
із громадянами країни на рівних умовах. З 2006 року
громадяни України, Білорусі та Росії отримали право
на тимчасове працевлаштування (до 6 місяців упродовж року) без спеціальних дозволів. У 2014 році в
Польщі набуває чинності новий закон про іноземців, відповідно до якого дозвіл на проживання одночасно означатиме й дозвіл на працевлаштування [1].
В Росії в 2006 році було підписано указ президента «Про заходи з надання сприяння добровільному переселенню в Російську федерацію співвіт-

чизників, які проживають за кордоном», відповідно
до якої були відкриті представництва Федеральної
міграційної служби Росії за кордоном. Зокрема в
Україні спеціалісти ФМС працювали в Києві, Харкові, Одесі, Львові. Згодом учасників програми прирівняли до громадян Росії щодо сплати податку –
13% замість 30% для нерезидентів.
Політична ситуація в країні. На сьогоднішній
день цей фактор є особливо актуальним для України.
Звернемося до світового досвіду. Наприкінці ХХ ст.
Угорщині довелося прийняти десятки тисяч біженців, передусім етнічних угорців, які масово рятувалися від конфліктів та політичної нестабільності
в колишній Югославії та Румунії, що створювало
неабиякі труднощі. Проте із нормалізацією життя
на Балканах, вступом до ЄС Словаччини та Румунії,
де проживає численна угорська меншина, цей потік
скоротився. Натомість значна частина угорської
молоді, насамперед кваліфікованої, орієнтована на
працевлаштування в багатших країнах Євросоюзу.
Як складеться політична ситуація в Україні прогнозувати навіть на найближчу перспективу важко.
Можна стверджувати лише про наявність політичної
нестабільності. В разі не стабілізації ситуації можна
очікувати збільшення виїздів за кордон національних меншин з України. Навіть у випадку стабілізації
ситуації, враховуючи політичні події, які відбулися
в Україні з початку 2014 року, можна прогнозувати
зменшення кількості мігруючих до Росії, особливо
це стосується мігрантів із західних областей. Як
альтернативу мігранти можуть обрати країни Європейського Союзу, крім того цьому сприятиме і спрощення візового режиму.
У ст. 18 Проекту Угоди про асоціацію України
та Європейського Союзу зазначається, що „існуючі
можливості доступу до зайнятості для українських
працівників, надані державами-членами згідно із
двосторонніми договорами, мають бути збережені,
а у разі можливості, покращені», а також те, що
„Рада Асоціації зобов’язується розглянути можливість надання інших більш сприятливих положень у
додаткових сферах, зокрема можливості доступу до
професійного навчання, згідно із законами, умовами
та процедурами, чинними у державах-членах та в
ЄС, при цьому беручи до уваги ситуацію на ринку
праці у державах-членах та в ЄС» [2].
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки і узагальнення.
Доведено, що основними факторами впливу на
рівень трудової міграції українців за кордон в умовах європейської інтеграції в сучасній політико-економічній ситуації є демографічна ситуація, рівень
безробіття, розмір заробітної плати, міграційна політика, а також політична ситуація в Україні та світі.
На основі аналізу, встановлено напрям впливу
кожного із факторів на динаміку кількості трудових мігрантів. Так, зокрема, скорочення та старіння
населення в країнах ЄС, наявність прихованого
безробіття в Україні, проблеми працевлаштування
молоді після здобуття освіти, перевищення розміру
заробітної плати в 3–5 раз в країнах ЄС в порів-
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нянні з Україною, і найвищими рівнями заробітної плати серед усіх країн-реципієнтів українських
мігрантів, відсутність конкретних заходів в Україні
спрямованих на репатріацію українців і натомість
наявність таких заходів в іноземних країнах, політична нестабільність в Україні – все це фактори,
які сприяють збільшенню кількості мігрантів до
країн ЄС. Підписання Угоди про асоціацію України
та Європейського Союзу також сприятиме збільшенню кількості трудових мігрантів, зокрема за
рахунок спрощення візового режиму, а також сприяння мобільності населення.
Здійснено порівняльний аналіз міграційної політики України та розвинених країн, в т.ч. країн Євросоюзу. Виявлено відсутність конкретних заходів
щодо репатріації українців, як шляху збільшення кваліфікованої робочої сили в Україні. Запропоновано
напрямки здійснення міграційної політики в Україні.
Доведено, що на даний момент найбільший вплив
на подальшу динаміку і географічну спрямованість

міграції, матиме такий фактор як політична ситуація
в країні.
Отже, міграційна політика високо розвинених
країн Євросоюзу спрямована на залучення іммігрантів, в т.ч. і українців, що сприяє збільшенню міграції.
Проте, всі заходи іноземних країн не матимуть значення для українського емігранта, якщо як альтернативу він матиме перспективи на Батьківщині. Якщо
після стабілізації політичної ситуації в Україні, економіка країни розвиватиметься таким чином, що український мігрант матиме можливість отримати гідну
заробітну плату, щоб забезпечити нормальні умови
життя для своєї родини, соціальні гарантії, сприятливі
умови для ведення бізнесу, у нього не буде потреби
шукати низько кваліфіковану роботу чи роботу з
високим рівнем травматизму за кордоном. Особливо перспективним, у цьому напрямку є, розробка
заходів, для повернення на батьківщину молоді, яка
навчається за кордоном, і може використовувати отриманий світовий досвід для ведення бізнесу в Україні.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Письменный М.И., Цыганок В.О., Цівань І.Е.
студенты финансового факультета
Университета таможенного дела и финансов
В статье исследована сущность и современное состояние трудовой миграции в Украине, в том числе динамику
эмиграции и иммиграции. Определена структура трудовых мигрантов по половому признаку, по возрастным
группам, уровню образования и сферой занятости. Изучена географическая направленность и уровень участия различных регионов Украины в трудовой миграции, выявлены причины такого распределения. Проведен
анализ ситуации на рынке труда и воспроизводства рабочей силы в Украине и мире, динамики уровня безработицы и размера заработной платы. Проанализирована динамика денежных переводов из-за границы и их
распределение по странам. Доказано влияние этих переводов на благосостояние семей мигрантов и экономику
страны в целом. Осуществлен сравнительный анализ миграционной политики Украины с мировой практикой,
в т.ч. о репатриации трудовых мигрантов. Предложено меры по улучшению миграционной политики в Украине. Определены факторы влияния на трудовую миграцию и ее последствия. Сформулированы особенности
миграции украинского населения в страны ЕС в современных экономических и политических условиях. Сделан прогноз относительно динамики количества эмигрантов в страны Евросоюза.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, рынок труда, факторы влияния на миграцию, европейская интеграция.
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Students of Finance Department
University of Customs and Finance
The article considers the essence and current state of labor migration in Ukraine, the dynamics of emigration and immigration. The structure of migrant workers by gender, age group, level of education and employment were described.
The georaphic focus and level of participation of different regions of Ukraine in labor migration, revealed the reasons
for this distribution were investigated. The article analysed the current situation on the labor market and the reproduction of the labor force in Ukraine and abroad, the dynamics of unemployment and wage rates. The article analysed
dynamics of remittances from abroad and their distribution by country. The influence of remittances on the welfare
of families and the economy was investigated. The article considers the comparative analysis of migration policy in
Ukraine with international practice, including on repatriation of migrant workers. The measures for improving migration policy in Ukraine were proposed. The factors of influence on labor migration and its consequences were revealed.
The features Ukrainian migration to the EU were disclosed in the current economic and political conditions. Made
forecast of dynamics of the number of immigrants to the EU.
Keywords: international labor migration, labor market, factors of migration, European integration.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Ісхакова О.М.
старший викладач кафедри фінансів
суб’єктів господарювання та страхування
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Попова А.О., Шендрікова А.В.
студентки фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів
У статті досліджуються особливості діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України.
Проаналізовані основні сучасні показники діяльності страхових компаній. Детально досліджено критерії забезпечення фінансової стійкості, серед яких: динаміка валових та чистих страхових премій,
наявність безпечної та дієвої програми перестрахування, достатній розмір страхових резервів для
здійснення майбутніх виплат, оптимальна програма розміщення страхових резервів та високий рівень
платоспроможності страхової компанії. Визначені проблеми розвитку страхового ринку України, за
результатами дослідження сформульовані відповідні висновки та надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій та явищ, які спостерігаються на ринку та формування умов активізації
страхової діяльності на фінансовому ринку.
Ключові слова: фінансовий ринок, страховий ринок, страхові виплати, страхові резерви, страхова
компанія, страхові премії.

Вступ. Зростання розмірів фінансових ринків
призвело до посилення впливу страхових компаній
на мобілізацію і перерозподіл фінансових ресурсів,
збільшення їхньої частки у сукупному обсязі фінансових активів. Страхові компанії активізували свою
діяльність, забезпечуючи страховий захист інших
суб’єктів господарювання, що значною мірою впливає на економічний розвиток держави, і набуває значущості у зв’язку з кризовими явищами у вітчизняній економіці. Це ускладнює діяльність страховиків,

підвищує її ризикованість при отриманні прибутків
та забезпеченні стабільності.
Постановка проблеми. Недостатнє висвітлення
теоретичних і практичних проблем, пов’язаних
із формуванням та розвитком фінансового ринку
та його страхового сегменту, різними напрямами
його функціонування, взаємозв’язками та взаємозалежностями, вимагає подальшого реформування
нормативно-законодавчої бази та структури органів державного управління фінансовим сектором

149

# 5 (13) 2016
національної економіки. Необхідність подальшого
вдосконалення механізму залучення фінансових
ресурсів за допомогою страхових компаній в Україні обумовлено і тим, що саме зараз відчувається
гострий дефіцит інвестиційних ресурсів для стабільного функціонування економіки країни.
Світовий досвід показує, що страхові компанії
можуть акумулювати фінансові ресурси у декілька
разів більше, ніж середні комерційні банки, за певних економічних умов при високому рівні розвитку
фінансового і, передусім, фондового ринку, при зростанні добробуту населення [2]. Страхування в багатьох країнах світу розглядається як могутній стабілізаційний фактор та суттєве джерело забезпечення
довгострокових інвестицій в економіку держави.
Співвідношення активів страхового ринку до ВВП
складає: у Великобританії – 96,5%, у США – 45,2%,
Японії – 66,9%, Франції – 63,0%, Німеччині – 45,5%,
в Україні ж цей показник становить лише 3,2% [5; 6].
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти
теоретико-методологічного обґрунтування сутності фінансового ринку та його сегменту страхового ринку розглядаються у працях таких західних
фахівців, як У. Хаасен, Р. Холлі, В. Берг, Дж. Глаубер,
С. Маккі, А. Манес, В. Нордхаус, П. Самуельсон,
Дж. Стігліц та ін. Вагомий внесок у дослідження
теоретико-методологічних засадах діяльності страхових компаній на фінансовому ринку зробили такі
вчені України і ближнього зарубіжжя, як В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, Н.М. Внукова, К.Г. Воблий,
О.О. Гаманкова, С.С. Осадець та ін.
Метою дослідження є аналіз впливу страхових
компаній на становлення фінансового ринку в Україні.
Виклад основного матеріалу. У промислово розвинутих країнах страховий ринок входить до стратегічних секторів економіки і є каталізатором її економічного розвитку. Це зумовлено тим, що, по-перше,
сам процес страхування є важливим елементом економічного середовища; по-друге, соціальна сторона
страхових процесів впливає на підвищення рівня
життя населення за рахунок забезпечення надійного
страхового захисту; по-третє, саме страхування в
його розвинутих формах підвищує інвестиційний
потенціал і сприяє збільшенню багатства нації, що
сьогодні особливо актуально для української економіки [5]. Тому сьогодні поряд із традиційним призначенням страхування об’єктами страхування усе
більше стають майнові інтереси. Вони пов’язані
з життям і здоров’ям юридичних і фізичних осіб,
а так само з відшкодуванням заподіяного страхувальником шкоди особистості чи майну третіх осіб
(страхування цивільної відповідальності власників

автотранспорту, фінансових ризиків, професійної
відповідальності й ін.).
Фізичні і юридичні особи різних форм власності,
що виступають в ролі страхувальників, відчувають
потребу не тільки у відшкодуванні збитку, що виражається в ушкодженні чи знищенні основних фондів
і оборотних коштів, а також в компенсації недоотриманого прибутку чи доходу через вимушені простої
підприємств, невиконання договірних зобов’язань,
контрактів тощо.
В економіці ринкового типу страхування виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого – комерційною діяльністю,
що приносить прибуток за рахунок вкладення тимчасово вільних грошей у перспективні об’єкти
матеріального виробництва, вигідні проекти, на
банківські депозити, купівлю акцій підприємств та
інше. За таких умов страхування служить важливим
фактором стимулювання господарської діяльності.
Тож роль страхових компаній у ринковій економіці,
зобов’язує їх приділяти особливу увагу організації
власних фінансів, і як наслідок, забезпеченню фінансової стійкості і платоспроможності.
Важлива роль у подальшому розвитку страхової
галузі відводиться державі, яка за допомогою різноманітних важелів і стимулів (законодавства, пільг,
податків) може впливати на формування конкурентоспроможного страхового ринку [5].
Аналіз основних макроекономічних показників
страхових компаній на фінансовому ринку України
за 2013-2015 роки.
Страховий ринок України останнім часом стрімко
розвивається, проте в його формуванні та розвитку
існує низка проблем і труднощів, який потребує системного, комплексного дослідження, спрямованого
на їх виявлення, та розробку рекомендацій щодо їх
вирішення.
Кількість страхових компаній (СК) станом на
30.06.2016 становила 343, з яких 45 СК зі страхування життя (СК "Life") та 298 СК, що здійснювали
види страхування, інші, ніж страхування життя
(СК "non-Life"). За І півріччя 2016 року в порівнянні
з аналогічним періодом 2015 року кількість страхових компаній зменшилась на 31 СК [1].
За аналітичними підсумками журналу «Insurance
TOP» страховий ринок України в 2015 р. мав
позитивну динаміку розвитку, а саме: валові
страхові премії, отримані страховиками при
страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2014 рік, становили 26 767,3 млн. грн., тоді як у 2015 ріці ця сума
збільшилась до 29 736,0 млн. грн. (або на 9,98%).
Таблиця 1

Кількість страхових компаній
Станом
Показник
на 31.12.2013
Загальна кількість
407
в т.ч. СК "non-Life"
345
в т.ч. CК "Life"
62
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Станом
на 31.12.2014
382
325
57

Станом
на 31.12.2015
361
312
49

Станом
на 30.06.2016
343
298
45
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Рис. 1. Динаміка страхових премій
за 2013–2015 рр., І півр. 2016 р. (млн. грн.)
Можна констатувати, що незважаючи на значну
кількість компаній, фактично на страховому ринку
основну частку валових страхових премій – 99,9% –
акумулюють 200 СК "non-Life" (64,1% всіх СК "nonLife") та 99,0% – 20 СК "Life" (40,8% всіх СК "Life").
Дані свідчать, що на ринку видів страхування
інших, ніж страхування життя, спостерігається значний рівень конкуренції (ННІ в 4 рази менше 1000),
в той час як на ринку страхування життя наявна
помірна монополізація. Страхові премії за видами
страхування за 2013–2015 рр. наведено на рис. 2, 3.
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Рис. 2. Структура валових страхових премій
на 2013–2015 рр.
Приріст чистих страхових премій за 2015 рік
(+20,2%) сформувався за рахунок суттєвого збільшення надходжень платежів з автострахування
(+23,1%), страхування відповідальності перед третіми особами (+107,2%), страхування вантажів та
багажу (+45,9%), медичного страхування (+23,6%),
авіаційного страхування (+60,6%), страхування
фінансових ризиків (+7,6%), страхування медичних
витрат (+45,9%). Водночас, спад чистих страхових
премій спостерігався за такими видами страхування:
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Розмір валових страхових виплат за І півріччя
2016 року становив 3 954,5 млн. грн., у тому числі з
видів страхування, інших, ніж страхування життя –
3 756,5 млн. грн. (або 95,0%), зі страхування життя –
198,0 млн. грн. (або 5,0%). Валові страхові виплати
за І півріччя 2016 року збільшилися на 29,4% (до
3 954,5 млн. грн.) порівняно з І півріччям 2015 року,
чисті страхові виплати збільшилися на 26,3% і становили 3 771,8 млн. грн. [6].
Чисті страхові премії збільшилися на 20,2%
порівняно з 2014 роком, та на 3,7% порівняно з
2013 роком. Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом на
30.06.2016 представлена на рисунку 1.
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Рис. 3. Структура чистих страхових премій
на 2013-2015 рр.
страхування від нещасних випадків (–30,6%), страхування кредитів ((–48,4%), страхування від нещасних випадків на транспорті ((–34,8%).
Перерозподіл у структурі чистих страхових премій станом на 31.12.2015 порівняно з аналогічним
періодом 2014 року відбувся на користь таких видів
страхування, як: страхування відповідальності перед
третіми особами (з 3,6% до 6,2%), страхування вантажів та багажу (з 4,6% до 5,6%), автострахування
(з 32,0% до 32,8%). При цьому, у структурі чистих
страхових премій відбулося зменшення з наступних
видів страхування: страхування життя (з 11,6% до
9,8%), страхування від нещасних випадків (з 3,4%
до 2,0%), страхування майна (з 11,0% до 9,8%), страхування кредитів (з 2,1% до 0,9%) та страхування
фінансових ризиків (з 10,9% до 9,7%).
За договорами перестрахування ризиків за
2015 рік українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій
9 911,3 млн. грн. (тоді як за 2014 рік – 9 704,2 млн. грн.,
за 2013 рік – 8 744,8 млн. грн.), з яких:
–
перестраховикам-нерезидентам
–
2 530,2 млн. грн., що на 65,3% більше порівняно
з 2014 роком (за 2014 рік – 1 530,5 млн. грн., за
2013 рік – 1 634,4 млн. грн.);
– перестраховикам-резидентам – 7 381,1 млн. грн.,
що на 9,7% менше порівняно з відповідним показником 2014 року (за 2014 рік – 8 173,7 млн. грн., за 2013
рік – 7 110,4 млн. грн.).
Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих
перестраховиками,
становила
1 345,8 млн. грн. (за 2014 р. – 640,9 млн. грн., за
2013 р. – 486,7 млн. грн.).
Зазначені показники за договорами перестрахування ризиків свідчать про позитивну динаміку
сплати та компенсації часток страхових виплат перестраховиками.
Динаміка активів та обсягів страхових резервів
страховиків за 2013 – 2015 рр. зображена на рисунку 4.
Станом на 31.12.2015 обсяг загальних активів
страховиків становив 60 729,1 млн. грн., що на
13,6% менше в порівнянні з відповідним показником минулого року. Величина активів, визначених відповідно до статті 31 Закону України
«Про страхування», зменшилась в порівнянні з
відповідним показником станом на 31.12.2014 на
4 111,3 млн. грн. або на 10,1% та склала 60,0%
загальних активів страховиків (станом на 31.12.2014
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активи, визначені по статті 31 Закону України «Про
страхування» становили 40 530,1 млн. грн., станом
на 31.12.2015 – 36 418,8 млн. грн.). Описана вище
негативна динаміка показників активів страховиків
пов’язана із зменшенням кількості страхових компаній та із списанням неліквідних активів з балансів страховиків.
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2 604,3 млн. грн. (або 7,2% від загального обсягу
активів проти 8,4% станом на 31.12.2014);
– на 258,4 млн. грн. (або на 9,3%) зменшився
обсяг активів, дозволених для представлення грошовими коштами на поточних рахунках, і становив
2 531,3 млн. грн. (або 7,0% від загального обсягу
активів проти 6,9% станом на 31.12.2014) [6].
Протягом 2013–2015 років помітно змінився розподіл резервів на категорії «технічні резерви» та
«резерви зі страхування життя» на користь останніх. Так «резерви зі страхування життя» станом на
31.12.2013 становили 26,6% страхових резервів, станом на 31.12.2014 – 33,5%, станом на 31.12.2015 –
37,5%. Відповідно зменшилась частка «технічних
резервів» з 73,4% станом на 31.12.2013 до 62,5%
станом на 31.12.2015.

Загальні активи страховиків, згідно з формою 1 (П(с)БО 2)
Активи, визначені відповідно до статті 31 Закону України "Про страхування"
Величина страхових резервів

Рис. 4. Динаміка активів та обсягів страхових
резервів страховиків за 2013 – 2015 рр.
(млн. грн.)
Станом на 31.12.2015 обсяг активів, дозволених
для представлення коштів страхових резервів, становив 36 418,8 млн. грн., які в розмірі 18 687,0 млн. грн.
використано з метою представлення коштів страхових резервів.
На зменшення загальних активів страховиків
(–13,6%) та активів, визначених законодавством для
представлення коштів страхових резервів (–10,1%)
при збільшенні страхових резервів (+16,1%) вплинули такі чинники: втрата активів пов’язана з анексією Автономної Республіки Крим та веденням
бойових дій на сході України; проведення переоцінки активів за справедливою вартістю, призвело
до росту страхових резервів.
Структура активів страхових компаній, визначених відповідно до статті 31 Закону України «Про
страхування», для представлення страхових резервів
станом на 31.12.2015 у порівнянні з інформацією
станом на 31.12.2014, мала такі зміни (рис. 5):
– на 6 107,7 млн. грн. (або на 33,9%) зменшився
обсяг активів, дозволених для представлення акціями, і склав 11 901,4 млн. грн. (або 32,7% від
загального обсягу активів проти 44,4% станом на
31.12.2014);
– на 3 572,0 млн. грн. (або на 39,5%) збільшився
обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив
12 603,8 млн. грн. (або 34,6% від загального обсягу
активів проти 22,3% станом на 31.12.2014). При
цьому, обсяг активів, дозволених для представлення
банківськими вкладами (депозитами) в іноземній
валюті збільшився на 1 535,0 млн. грн. (або на 86,8%)
і становить 3 303,7 млн. грн. проти 1 768,7 млн. грн.
станом на 31.12.2014;
– на 785,7 млн. грн. (або на 23,2%) зменшився
обсяг активів, дозволених для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і склав
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Рис. 5. Структура активів, дозволених для
представлення коштів страхових резервів
(ст. 31 Закону України «Про страхування»),
станом на 31.12.2015 (млн. грн.)
Висновки та пропозиції. Страховий ринок
України має ряд невирішених проблем, до яких
можна віднести: низьку зацікавленість у страхуванні внаслідок низької платоспроможності населення, існування певної недовіри до страхування
та низький рівень його страхової культури; недосконале законодавство щодо обов’язкових видів
страхування, які потребують виваженого політичного та економічного підходу з урахуванням як
зарубіжного досвіду, так і економічної доцільності
здійснення в Україні; недостатній розвиток довгострокового страхування життя, пенсійних ануїтетів
та інших видів нагромаджувального страхування;
невелика фінансова місткість вітчизняного страхового ринку, недостатня капіталізація та низька
ліквідність страховиків, що зумовлює надходження
значних сум страхових премій (а це можливі інвестиційні ресурси) у вигляді перестрахувальних премій, до іноземних компаній за договорами перестрахування; незавершене формування інфраструктури
національного страхового ринку, яка здатна надавати страховикам різного виду послуги – консультаційні, маркетингові, експертні; велика кількість
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страхових компаній практично ще не працює за
світовими та європейськими стандартами, а вітчизняне страхове законодавство не відповідає вимогам
міжнародного, у тому числі Європейського Союзу;
недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення.
Перш за все слід зазначити, що проблемою українського страхового ринку є недостатній рівень розвитку страхових компаній, що працюють у сфері
страхування життя, тобто так званих лайфових компаній. Цей вид страхування має практично невичерпний потенціал. В розвинених країнах лайфові
компанії займають чільне місце на фінансовому
ринку, так як саме вони концентрують значні довготермінові заощадження населення.
Слід також відмітити, що в Україні є деякі проблеми з вкладанням коштів в такий інструмент
фінансового ринку, як акції. Практично всі акції,
що обертаються на фондовому ринку (ринку цінних
паперів), є простими іменними акціями, оскільки
переважна більшість акціонерних товариств в нашій
країні була створена в процесі приватизації. Таким
чином в Україні не набув поширення випуск привілейованих акцій, які є більш прийнятними для
інвестування страхових активів, оскільки знижують
ризик вкладень в цей інструмент, що є ризиковим за
своєю економічною сутністю.

На нашу думку, обмеження законодавством відносної можливості страхових компаній представляти
кошти страхових резервів цінними паперами, що не
котируються на фондовій біржі, стримує інвестиційну діяльність страховиків, а відповідно не сприяє
їхньому розвитку на фінансовому ринку України.
Тому для збільшення кількості інвестицій страховими
компаніями доцільно встановити певний норматив
вкладень в цінні папери, які не котируються на фондовій біржі. Це дозволить забезпечити фінансову підтримку малого та середнього бізнесу, який потребує
додаткових інвестицій для свого належного розвитку.
Розвиток страхового ринку сприятиме формуванню ринкового фінансового середовища, що у
свою чергу значно зменшить рівень ризику, а, відповідно, активізує діяльність населення та підприємців
у фінансовому секторі, дозволить мобілізувати значні фінансові ресурси для інвестиційних проектів та
сприятиме розвитку механізму фінансування через
фінансовий ринок [3, с. 26].
Посилення надійності, фінансової стійкості та
ефективності функціонування страхової галузі дасть
змогу українським страховим компаніям повністю
виконувати притаманні їм функції фінансового посередництва на фінансовому ринку України, сприяти
ефективному переливу капіталу між регіонами, секторами, галузями.
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В даній статті обґрунтовано необхідність провадження інновацій підприємством з метою підвищення
конкурентоспроможності та результативності. Наведено основні етапи прийняття рішення щодо введення інновацій. Обґрунтовано систему показників оцінки ефективності управління інноваційною
діяльністю підприємства.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, нововведення, ефективність, результативність,
новація, управління інноваціями.

Постановка проблеми. Сфера інновацій охоплює
не лише практичне використання науково-технічних
розробок і винаходів, але і містить перетворення в
продуктах, процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає явним чинником зміни, як результат
праці, вираженої в новому або поліпшеному продукті, технологічному процесі, нових послугах.
Найпоширенішим напрямом інноваційної діяльності
являється створення і впровадження нової продукції,
тобто здійснення продуктивних інновацій.
Можна сказати, що інновацією є новий продукт,
нове явище на ринку товарів і послуг, мета якого
зацікавити споживача, задовольнити його потреби і
при цьому принести доход підприємцеві. Отримання
максимально економічної вигоди від кожної одиниці
вкладеного і перетвореного на товар капіталу і є
основною метою інноваційного розвитку
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання управління та оцінки інноваційної діяльності розглядалися в роботах таких провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Л.Л. Антонюк,
І.В. Вахович, П. Гардинер, Н.П. Денисенко, П. Друкер, С.М. Ілляшенко, П.Г. Перерва, Р. Ратвел, Х. Рігс,
В.С. Савчук, Б. Твісс, В.Г. Федоренко, Х. Хартман,
Й. Шумпетер та інші. Аналіз опублікованих праць
свідчать про недостатню розробку принципово важливих питань щодо формування комплексної системи оцінки ефективності інноваційної діяльності.
Мета дослідження. Метою дослідження в даній
статті є обґрунтування теоретичних підходів до
оцінки управління інноваціями на підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Метою оцінки
ефективності інноваційної діяльності є визначення
ефективності (доцільності) створення та впровадження інновацій на підприємстві з урахуванням
чинників внутрішнього і зовнішнього середовища
(комплексний підхід до визначення ефективності
інноваційної діяльності).
Відповідно до обґрунтованого визначення ефективності інноваційної діяльності, для досягнення
даної мети, під час оцінки інноваційної діяльності
мають бути вирішені наступні завдання:

– оцінка результату здійснення інноваційної
діяльності (результативний підхід);
– оцінка ступеню досягнення поставлених цілей
підприємства (цільовий підхід);
– оцінка ефективності здійснення витрат на
досягнення результату від інноваційної діяльності
з урахуванням її тривалості (витратний та статикодинамічний підходи).
Відповідно до визначеної мети необхідно
окреслити об’єкт та предмет, на який буде спрямована оцінка ефективності інноваційної діяльності.
В даному дослідженні об’єктом оцінки є інноваційна
діяльність, а предметом – теоретичне та методичне
забезпечення оцінки ефективності інноваційної
діяльності підприємств.
Аналіз результатів емпіричних робіт в області
інновацій дозволяє зробити висновок про те, що
інновації надають різнобічний вплив на економічні
результати діяльності фірми. У зв’язку з цим необхідним є розробка системи індикаторів ефективності
інновацій на мікрорівні. Аналіз зарубіжної практики в
цьому напрямку дозволяє виділити наступні (табл. 1):
З огляду на комплексність впливу інновацій на
ефективність діяльності фірми, вважаємо за доцільне
розробити інтегральний інноваційний показник, що
дозволяє проводити оцінку на мікрорівні. Однак,
перш необхідно провести аналіз існуючих в цьому
напрямку моделей і методик.
Аналіз емпіричних досліджень в області впливу
інновацій на ефективність функціонування фірми
дозволяє виділити наступні етапи еволюції підходів.
Методики, які не використовують спеціалізовані
підходи, а базуються на стандартних методах економетричного аналізу (перевірка статистичної значущості, p-value, коефіцієнти кореляції), що включають
дані інноваційних оглядів, такі як: витрати на інновації, чисельність зайнятих в інноваційному секторі,
при-чи компанії ( загальна, чиста, операційна) і т.д.
Методики, що досліджують взаємозв’язок інноваційної діяльності фірми з її економічним результатом. При цьому в якості критеріїв економічного
результату використовуються такі, як: зростання
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прибутковості, зростання загального прибутку, зростання фірми/розширення ринкової частки, підвищення конкурентоспроможності, тимчасовий монопільний прибуток.
З точки зору оцінки ефективності інновацій,
даний вид робіт представляє цінність в наступних
напрямках:
• можливість знайти необхідні критерії для відбору даних, які використовуються в розрахунках;
• визначення індикаторів результатів інноваційної
діяльності фірми на вході і на виході, таких як операційний прибуток у відсотках до продажу (OPR), ROI
і т.д.
• застосування отриманих в роботах статистичних висновків для порівняльної оцінки результатів,
отриманих для нашої країни.
Моделі, що ставлять собі за мету оцінити вплив
інновацій на продуктивність фірми і чутливість цього
взаємозв’язку. Основні роботи в цьому напрямку
пройшли кілька етапів.

На першому етапі в якості базової моделі використовувалася стандартна виробнича функція КоббаДугласа з включенням в якості додаткової пояснює
змінної інвестиції в НДДКР:
(1)

q 0    j x j  kk  
j

де q – випуск, x – це J вектор стандартних вхідних змінних, таких як людський і фізичний капітал,
матеріали та енергія, k– інвестиції в НДДКР, ßj –
еластичність випуску по вектору вхідних змінних,
ßk – еластичність виробництва по відношенню до
змін в НДДКР, а Ɛ – похибка.
Другий етап пов’язаний з розробкою залишилася за
рамками моделі (1) взаємозв’язку, що одержала назву
«виробничої функції», або інновацій на виході [10].

dK R u (2)


 P dK  v (3)
Z dK  e (4)



Таблиця 1
Основні види індикаторів інноваційної активності інновацій
Індикатор
Методика розрахунку
Переваги

Витрати
на НДДКР

1. Кількість персоналу,
зайнятого в НДДКР,
поділене на загальну
чисельність зайнятих;
2. Витрати на НДДКР,
поділені на загальні
продажі фірми.

1. Наявність довгих часових рядів
(за кордоном статистика ведеться,
починаючи з 1950р.);
2. Можливість розділити дані про
НДДКР на продуктові і процесні.

Патенти та їх
застосування

1. Кількість патентів
(в% або шт.)
2. Кількість патентів,
поділене на загальні
продажі фірми

1. Наявність довгих часових рядів
2. Детальна інформація як про
продукт (технології), так і про всіх
учасників патентування

Витрати на
інновації, що
не є НДДКР

Витрати на інновації
(non-R & D), поділені
на загальні продажі
фірми

Витрати non-R & D (маркетинг,
навчання персоналу, дизайн, пробні продажі) складають від 5-7%
до 25% від загальних інноваційних витрат.
1. Відносна дешевизна методу.
2. Відсутність проблем,
пов’язаних з опитуванням фірм і
загрозою приватної інформації
3. Поділ інновацій на типи і види
4. Статистично підтверджені
оцінки без галузевої або регіональної агрегації
1. Відсутність контакту з фірмою.
2. Можливість обліку інновацій
за допомогою експертних методів
оцінки.

Скринінг торгових і
Анонсовані
технічних журналів з
нові продукти метою збору інформації про нові продукти

Основні
інновації

156

Експертне опитування

Недоліки
1. Витрати на НДДКР становлять
лише 25% від загальних інноваційних витрат в залежності від
типу галузі [6].
2. Інноваційні огляди часто недооцінюють величину витрат на
НДДКР, особливо якщо це стосується невеликих фірм.
3. При публікації даних часто
проводиться секторальна агрегація, викликана небажанням фірм
надавати інформацію в необхідному обсязі
1. Часто відмова компанії від
комерціалізації запатентованого
винаходу є частиною стратегічної
політики.
2. Компанія може відмовитися
від розробки інновації і придбати
ліцензію.
3. Деякі патенти можуть відображати порівняно невеликі економічні зусилля фірми в порівнянні
з іншими
В Україні практично відсутні
подібні дані на тлі низької активність компаній у цій сфері
1. Чітка взаємозв’язок якості
результатів від репрезентативності вибірки журналів.
2. Деякі невеликі фірми можуть
утриматися від публікації в журналі, вважаючи за краще
інші канали уявлення ринку
інформації
Використання експертів для
оцінки пов’язано з питаннями
компетентності експертів і
об’єктивності їхніх оцінок
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де R означає витрати на дослідження, dK є доповнення до економічно цінних знань, P відображає
патенти, які є індикатором винаходів на виході, Z є
реалізовані вигоди (бенефіції) від винаходу, u, v і e
відображають похибку, причому вони не корелюють.
Третій етап формування моделей в основному
пов’язаний з роботою [4]. Автори зробили спробу
скорегувати небажані ефекти, викликані складністю
оцінки НДДКР і патентів. В результаті вони створили чотири рівняння, що отримали в літературі
назву CDM моделі:
Перші два рівняння відображають дослідницька
поведінка фірми. Рівняння 5 відображає той факт,
що i-тая фірма залучена в дослідну діяльність.
gj* = x0ib0 + u0i,
(5)
де х0i – вектор пояснюють змінних, b0 – відповідний вектор коефіцієнтів, u0 – помилка, а gj* – критерій рішень, такий як очікуваний прибуток фірми від
ін-новаційної діяльності.
Рівняння 6 відображає оцінку або інтенсивність
такої дослідницької діяльності.
ki* = x1ib1 + u1i,
(6)
*
де ki – фактичний капітал, витрачений на дослідження, виражений на одного працівника.

Другі два рівняння відображають інноваційну
функцію, оцінену через кількість патентів або частки
інноваційних продажів і виробничу функцію КоббаДугласа.
Рівняння патентів має наступний вигляд:
ni* = E(ni|ki*,x2i,u2i;ɑK,b2) = exp(ɑKki* + x2ib2+u2i), (7)
де ni* – очікувана кількість патентів, ki* – неспостережна дослідницька змінна, x2i– екзогенний вектор
інших пояснюють змінних, u2i– помилка. При цьому
змінна патентів була оцінена загальною кількістю
європейських патентів, застосованих фірмою за означений період. Коефіцієнт ɑK є еластичність очікуваної
кількості патентів по дослідницькому капіталу, міра
результативності досліджень в інноваційному випуску.
b2– коефіцієнтний вектор екзогенної змінної x2.
Рівняння продажів інноваційних продуктів може
бути представлено в наступному вигляді:
ti* = ɑKki* + x2ib2 + u2i,
(8)
*
де ti – частка продажів інноваційного продукту,
виражена через логарифм.
В рамках рекурсивної нелінійної системи, використовуваної авторами, вирішуються такі цілі:
• оцінити вплив інвестицій в інновації на інновації на виході;
Таблиця 2

Критерії оцінки нової технології па підприємстві
Умов.
№ з/н познач.
Критерії
Перспективи іншої технології
високий;
Прогнозований обсяг ––середній;
1
М
збуту продукції, грн. – низький
2

G

Темп розширення
ринку

3

K

Частка компанії на
ринку

4

S

Готовність підприємства сприйняти нову
технологію

Разом
Імовірність успіху
5

В

Технічні проблеми

6

С

Технологічна конкуренція

7

F

Наявність ресурсів

8

Т

Наявність механізму
і впровадження нової
технології

Разом

Варіант значення критерію

– значно перевищує середній для цього підприємства темп розширення ринку;
– дорівнює середньому;
– нижче за середній
– стане лідером;
– стане одним із двох-трьох лідерів;
– не відіграватиме значної ролі
– нова технологія сприймається як головний чинник успіху в майбутньому;
– один із декількох важливих чинників;
– є і більш важливі чинники
Імовірність успіху перспективи нової технології = М • G • К • S
– технічних проблем не існує, треба лише спрямувати ресурси на
впровадження нової технології;
– наявніокремі технічні проблеми, але їх нескладно усунути;
– технічні проблеми значні
– підприємство є лідером у сфері технологій;
одне з двох-трьох провідних підприємств;
– одне з багатьох, по має жодної переваги щодо технології
– підприємство достатньо володіє потужностями і мас кваліфікований
персонал;
– з ресурсами певні труднощі, але можна уникнути;
– залучення зовнішніх додаткових ресурсів не уникнути.
– виробничі підрозділи готові до впровадження;
– незрозуміло, хто має реалізувати провадження;
– виробничі підрозділи налаштовані проти впровадження
Імовірність успіху = В• С • F • Т
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• вплив інновацій на виході на продуктивність
фірми.
Важливість CDM моделі полягає в можливості
отримання економетричних обґрунтованих висновків щодо інноваційних процесів, що протікають у
фірмі і їх ефективність.
У даній статті автором запропонована методика оцінки ефективності інновацій на мікрорівні,
заснована на висновках CDM-моделі і включає
співвідношення вигод і витрат від інновацій. Дана
розробка може бути використана для оцінки схильності вітчизняних фірм до інноваційного розвитку.
В якості кінцевого показника інноваційного розвитку використовується узагальнений інноваційний
показник з урахуванням поправок на інноваційні
індикатори, виражені в відносних величинах. Вагові
коефіцієнти можуть бути відображені через еластичність кожного приватного індикатора.
Таким чином, узагальнений інноваційний показник визначаться наступним чином:
Kinn = β1ER&D + β2Pпит + β3Einп + β4Sf + β5Sт,
(9)
де: Kinn – узагальнений інноваційний показник;
ER&D – індикатор, що відображає витрати на
НДДКР, поділені на загальні витрати фірми;
Pпит – індикатор, що відображає кількість патентів, поділене на загальні продажі фірми;
Einп – витрати на інновації (non-R & D), поділені
на загальні продажі фірми;
Sf – продажі інноваційних продуктів, нових для
фірми, поділені на загальні продажі фірми;
Sm– продажі інноваційних продуктів, нових для
ринку, поділені на загальні продажі фірми.
βi – вагові коефіцієнти, ∑ βi = 1.
Зазначений узагальнений інноваційний показник
може використовуватися в наступних випадках:
• на фірмі для оцінки власних можливостей і
вибору відповідної інноваційної стратегії;
• у великих концернах і асоціативних структурах
для порівняння інноваційних можливостей різних
підприємств і вибору програм їх розвитку;
• в комерційних банках при рішенні про надання
кредиту;
Література:

• для порівняння рівня інноваційного розвитку
вітчизняних підприємств і зарубіжних.
Кожне підприємство обирає власну методику
оцінки згідно з обраними критеріями. Приклад експертного оцінювання критеріїв нової технології
наведений у табл. 2 [1, с. 26].
Для кожного інноваційного проекту розраховують свій рейтинг. Метод враховує різні характеристики новітньої технології, тому менеджер може
всебічно оцінити ефективність. Крім того, цей метод
дає змогу виявити пункти, за якими виявлені розбіжності між експертами. Отже, дискусія спрямовується
на найслабші точки.
Рейтингове оцінювання має декілька позитивних
моментів [8]:
– дозволяє оцінити проект за фінансовими і не
фінансовими критеріями;
– дозволяє звести оцінки і точну інформацію про
підприємство в єдине ціле;
– критерії формуються па підставі специфіки
конкретного підприємства.
Із просуванням проекту до етапу впровадження
оцінка повинна бути конкретнішою, для чого до процесу ухвалення рішень залучають фахівців різних
галузей. Завдання інноваційного менеджера полягає
в тому, щоби вміло керувати диверсифікованою думкою фахівців.
Висновки. На рівні підприємства в статті було
показано, що основним стимулом до інновацій
служить отримання прибутку, однак однозначної
взаємозв’язку між прибутковістю і інноваціями не
встановлено. Численні ефекти, у вигляді яких проявляється результативність інновацій, вимагають
розробки розгорнутої системи індикаторів, статистика по яких часто недоступна або некоректна.
У зв’язку з цим, в даній роботі запропоновано узагальнений інноваційний показник, складений на
основі аналізу зарубіжних моделей і підходів до
оцінки ефективності інновацій, причому особливу
увагу наділенню вибору вагових коефіцієнтів при
індикаторах.
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Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню міграційної політики щодо трудової міграції в рамках африканського регіону. В роботі визначається роль Африканського Союзу, а також субрегіональних інтеграційних об’єднань у забезпеченні вільного переміщення робочої сили, зазначаються та аналізуються
міжнародні договори та інституції відповідальні за ведення міграційної політики в регіоні. Загальний
підхід Африканського Союзу до міграції сформульовано в двох ключових документах: Африканській
Спільній позиції щодо міграції та розвитку, а також Рамковій міграційній політиці для Африки. В
досліджені також відзначається вагома роль регіональних консультативних процесів присвячених
міграційного переміщенню в умовах обмеженої ефективності міграційного регулювання на рівні
регіональних інтеграційних об’єднань.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, регіональна міграційна політика, Африка, Африканський Союз

Актуальність теми дослідження. Внутрішньота зовнішньорегіональна міграція в Африці є вагомим
демографічним фактором, який є тісно пов’язаним
з більш широкими економічними та політичними
процесами. Зважаючи на вагоме значення трудової
міграції для економічної ситуації більшої частини
країн регіону, в Африці вже декілька десятиліть здійснюються спроби інституційно врегулювати процеси
трудової міграції. Водночас, незважаючи на значну
договірну базу, ефективність виконання взятих на
себе країнами зобов’язань видається недостатньою.
Аналіз останніх публікацій. Взаємозв’язок міжнародної трудової міграції та функціонування ринків, а також міграційна політика як на локальному,
так і на регіональному рівнях залишається тривалий
час вагомим предметом дослідження для науковців
та експертів ряду міжнародних організацій. Зокрема,
міжнародна трудова міграція та міграційна політика
досліджувались рядом українських та зарубіжних
вчених, серед яких в першу чергу варто виділити
Дж. Борхаса, В. Будкіна, А. Вінтерса, М. Відякіну,
А. Гайдуцького, Р. Доббса, С. Дрінквотера, І. Івахнюка, Е. Лібанову, О.Малиновську, С. Метельова,
Д. Рату, А. Румянцева, О. Старка, А. Філіпенка,
Дж. Флореса, Р. Чамі, О. Шниркова.
Постановка проблеми. Для визначення особливостей міграційної політики на африканському
континенті необхідно проаналізувати міжнародні
домовленості на рівні регіональних інтеграційних
об’єднань які мають відношення до забезпечення
вільного руху трудових ресурсів в рамках цих угрупувань, а також дослідити ефективність виконання
цих договорів.
Мета статті. Метою даної статті є визначення
особливостей та дослідження ефективності здійснення міграційної політики щодо трудової міграції
в регіоні Африки, а також визначення співвідношення відносного значення національної та регіональної міграційної політики в регіоні.
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Результати дослідження автора. Африканським
Союзом було прийнято ряд законодавчих актів та
здійснено політичних кроків спрямованих на регулювання як добровільної, так і вимушеної міграції
на континенті. Базові рамки регулювання міграційних процесів були закладені завдяки угоді щодо регіональної економічної інтеграції, що було закріплено
Угодою про заснування Африканської Економічної
Спільноти (Абуджійський договір), який вступив в
силу в 1994 р. та був ратифікований 48 країнами [1].
Абуджійським договором передбачено зобов’язання
держав членів (на національному, двосторонньому
або регіональному рівні) здійснювати необхідні
заходи задля досягнення прогресу у вільному русі
осіб, а також забезпеченні прав проживання та
заснування підприємств громадянами країн-учасниць договору [16].
Загальний підхід Африканського Союзу до міграції сформульовано в двох ключових документах:
Африканській Спільній позиції щодо міграції та
розвитку [4], а також Рамковій міграційній політиці
для Африки [10], які були затверджені Виконавчою
Радою АС в 2006 р. Жоден з цих політичних документів не є юридично обов’язковим для держав-членів АС, хоча обидва підкреслюють їхні зобов’язання
виконувати юридично зобов’язуючі регіональні,
включно з угодами АС, і міжнародні договори.
Водночас, обов’язкові до виконання регіональні
угоди АС (такі як Конвенція Кампала) стосуються
виключно питань вимушеної міграції і не мають
впливу на процесу регіональної трудової міграції.
В липні 2016 р. Африканський Союз запровадив
спільний паспорт для всіх 54 країн членів, що в перспективі повинно надати вільний доступ всім громадянам організації до переміщення в рамках АС [11].
Водночас, зважаючи на те, що дише 13 країн Союзу
на сьогодні надали безвізовий доступ для країн організації, реалізація даного положення може відноситься до планів довгострокової реалізації.
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До 2014 р. на Півдні Африки не було визначено
рамок регіональної політики щодо трудової міграції, незважаючи на зростаючий рівень внутрішньо
регіональної трудової міграції, а також ряду проблем
та викликів для управління трудовою міграцією. За
відсутності регіональної міграційної політики, країни-члени використовували діяльність постійних або
двосторонніх комісій з іншими країнами регіону з
метою регулювання міграційних процесів в рамках
Спільноти розвитку півдня Африки (САДК). З середини 2000-х рр. в рамках Секретаріату САДК через
Сектор Зайнятості та Праці (СЗП) спільно з МОП та
МОМ була розроблена регіональна стратегія трудової міграції [9]. Основною функцією СЗП є сприяння
та координація розвитку, гармонізації, а також моніторингу імплементації політик та програм зайнятості
в рамках Регіонального індикативного плану стратегічного розвитку. Специфічними цілями Програми
СЗП є сприяння створенню продуктивної та гідної
зайнятості, сприяння соціальному захисту, забезпеченню безпечних умов праці, сприяння підвищенню
продуктивності праці, а також забезпечення відповідних стандартів праці як у формальному. Так і в
неформальному секторах економіки [8].
Трьохрічний План дій щодо трудової міграції
САДК був прийнятий в 2013 р. Сектор Зайнятості
та Праці САДК, який включає в себе міністрів праці
організації, прийняв в 2014 р. Рамкову політику трудової міграції, а також Протокол щодо зайнятості та
праці. Відповідно до цих документів країнам-членам САДК пропонується до 2019 р. розробити національні політики регулювання трудової міграції.
В рамках цих політик має бути засновано ефективні
інституції, а також процедури по захисту прав трудових мігрантів.
Західна Африка характеризується швидкозростаючим населенням та сталим зростанням урбанізації.
Ці фактори впливають на підходи до регулювання
міграцією в регіоні через механізми Економічної
Спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС). Трудова міграція є головною формою міграційного
переміщення в раках ЕКОВАС. Трудова міграція в
регіоні включає в себе тимчасову, сезонну, а також
постійну міграцію, а також короткотермінове транскордонне переміщення. Загалом, міграційні потоки
в рамках ЕКОВАС включають в себе переміщення з
одного сільськогосподарського регіону до іншого, а
також рух по напрямку село-місто.
ЕКОВАС було створено в 1975 р., і вже в Установчій угоді ст. 27 в якості довгострокового пріоритету передбачалось запровадження громадянства
Спільноти, яке мало автоматично надаватись усім
громадянам країн-членів. В 1993 р. Угоду було переглянуто, а в ст. 3 нової Угоди зазначається необхідність усунення між країнами-членами перешкод в
русі осіб, а також надання права на проживання та
заснування підприємств.
Ключовим документом, який визнавав потенціал вільного руху осіб для розвитку та регіональної
інтеграції є Протокол ЕКОВАС 1979 р. щодо Вільного руху осіб, права на проживання та заснування

підприємств. Протокол було реалізовано в 3 етапи.
На першому етапі було усунуто візи для короткотермінового перебування (до 90 днів), на другому етапі
(починаючи з 1986 р.) реалізовано право громадян
переміщуватись та проживати на території країнчленів Угоди з метою працевлаштування. Етапом
3 передбачалось вільне ведення бізнес процесів та
заснування підприємств, однак дана фаза не було
повною мірою імплементована [3]. Також з 1985 по
1990 рр. було прийнято ряд допоміжних протоколів
для уточнення та розширення сфери застосування
Протоколу 1979 р.
Незважаючи на тривалий термін існування Протоколу, регуляторне законодавство навіть щодо права
на в’їзд та проживання не є цілком гармонізованим
серед країн об’єднання. В більшості країн імміграційне законодавство навіть не включає в себе положень щодо громадян країн ЕКОВАС і, відповідно,
дотримання положень Протоколу залежить від національного адміністративного порядку. Однак, варто
зазначити, що положення 1 етапу, який передбачав
усунення короткотермінових віз, було виконано
всіма країнами Спільноти [3]. Також були запроваджені додаткові заходи по лібералізації рух громадян, такі як Дорожній Сертифікат, гармонізована
Форма для імміграції та еміграції країн-членів ЕКОВАС, а також, більшістю країн, паспорт ЕКОВАС.
В більшості країн, національне законодавство
про працю не передбачає спеціальних положень по
доступу до ринку праці для громадян країн ЕКОВАС, хоча адміністративна практика досить часто
є ліберальною в цьому відношенні для громадян з
інших членів інтеграційного угрупування. Водночас, в окремих країнах, що наприклад відображено
в Трудовому кодексі Гвінеї, а також законодавстві
Кот-Д’Івуару передбачено, що громадяни країн членів ЕКОВАС не потребують отримання спеціального
дозволу на роботу.
В 2008 р. в ЕКОВАС було прийнято Спільних підхід до міграції [7]. Даний документ не є юридично
зобов’язуючим документом і встановлює загальні
рамки міграційної політики регіоні. Хоча Спільний
підхід охоплює ключові аспекти міграції в регіоні,
зокрема, питання внтурішньорегіональної міграції,
управління потоками легальної міграції, а також протидію нелегальним переміщенням, а також проголошує мету встановлення взаємозв’язку між міграцією
та економічним розвитком регіону.
Питання пов’язані з міграційними режимами в
рамках регіональних блоків пов’язані з заснуванням
Африканської економічної спільноти до 2028 р.
Спільний ринок Східної та Південної Африки
(КОМЕСА), який включає в себе 19 країн, формувався спершу як Зона преференційної торгівлі.
В рамках організації було прийнято декілька інструментів та протоколів, які мають вагоме значення в
тому числі і для руху осіб. Протокол 1984 р. щодо
Поступового спрощення та часткового усунення
візових вимог (Візовий протокол) був спрямований на забезпечення спрощення переміщення осіб
в рамках регіону. Однак, ефективне впровадження
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положень протоколу залишається проблематичним.
Протокол щодо вільного руху осіб, трудових послуг,
права на заснування підприємств та проживання
(2001 р.) хоча і був розроблений в рамках організації,
але так і не був підписаний країнами-учасницями.
Економічне співтовариство країн Центральної
Африки (ЕКОЦАС) розпочала свою діяльність в
1985 р. Ключовим документом даної організації є
Угода щодо заснування Економічного співтовариства країн Центральної Африки (1983 р.) [6]. До
Угоди було прийнято ряд протоколів, серед яких
Протокол щодо Свободи руху та право проживання
громадянами країн ЕКОЦАС (1983 р.) [12]. Відповідно до Протоколу, громадяни країн-членів Співтовариства можуть вільно переміщуватись по території ЕКОЦАС, а також проживати на його території.
Право на таке переміщення, зокрема, мають туристи,
бізнесмени, наймані робітники, а також працівники
вільних професій. При цьому, громадяни країнчленів можуть користуватись національним режимом – вони мають рівні права з місцевими жителями
приймаючих країн. Однак, прогрес в імплементації
даного Протоколу є незначним, оскільки запланований його вступ в силу в 2005 р. не відбувся. Фактично, вільний рух осіб відбувається лише в чотирьох країнах (Камеруні, Чаді, Конго та ДР Конго [5].
В решті країн і надалі зберігається візовий режим з
іншими країнами членами ЕКОЦАС.
Зважаючи на обмежений характер регіональних
інтеграційних процесів щодо регулювання трудової
міграції, вагоме значення мають регіональні консультативні процеси (РКП). При цьому, дані РКП
можуть бути як міжрегіональні, наприклад, Рабатський Процес по Євро-Африканському Діалогу щодо
міграції та Розвитку, так і внутрішньорегіональні.
До останніх відносяться, зокрема, регіональний консультативний процес по Спільному ринку Східної
та Південної Африки (в рамках КОМЕСА), Міграційний Діалог для Центральноафриканських країн
(заснований в 2012 р. в рамках ЕКОЦАС), Міжурядовий орган з питань розвитку – Регіональний консультативний процес з питань міграції (заснований
в 2008 р. в рамках ІГАД), Міграційний діалог для
Південної Африки (заснований в 2000 р. заснований
МОМ спільно з Південноафриканським міграційним
проектом), а також Міграційний діалог для Західної
Африки (засновано в 2001 р. в якості площадки для
дискусії з приводу міграційних питань країнами
ЕКОВАС) [13].
Досягнення ефективних результатів в регулювання регіональної трудової міграції в Африці можливе лише у випадку координації зусиль АфриканЛітература:

ського Союзу, як організації, яка охоплює практично
всі країни континенту, однак має низький рівень
поточної інтеграції, а також ключових діючих регіональних інтеграційних об’єднань, окремі з яких уже
здійснили значні кроки по формуванню можливості
безперешкодної економічної міграції. Вагому роль
випадку також відіграватиме координація зусиль цих
регіональних угруповань з міжнародними організаціями (МОП, МОМ, МВФ, Світовим Банком тощо),
іншими регіональними організаціями з-поза меж
регіону (в першу чергу ЄС), а також повноцінного
використання можливостей регіональних консультативних процесів.
Висновки. Трудова міграція відіграє вагому роль
в економіці країн Африканського регіону. В рамках Африканського Союзу прийнято ряд рамкових
документів по сприянню міграційному переміщенні
в регіоні. Стратегія досягнення Економічного співтовариства базується на використанні механізму
субрегіональних економічних спільнот Африки, на
основі яких і має бути побудована єдина економічна
система континенту.
Мобільність в регіоні Західної Африки, як і регіональна інтеграція, як і раніше стримується різними
рівнями економічного розвитку, неадекватною інфраструктурою, а також відмінністю міграційного,
митного та валютного законодавства. Одним з головних наслідків цього є той факт, що повна імплементація прав на проживання та створення підприємств
передбачених Протоколом реалізовано лише частково. Майже всі країни ЕКОВАС включили міграцію
до своїх ключових документів економічного розвитку, хоча ступінь визнання та практичної імплементації заходів міграційного регулювання суттєво відрізняється в рамках регіону.
Як в Африканському Союзі, так і в субрегіональних інтеграційних об’єднаннях прийнято цілий ряд
договорів по спрощенню або ж цілковитому усуненню бар’єрів для трудової міграції. За даним показником Африканський регіон демонструє формально
високу інтенсивність та декларує максимально
високі цілі інтеграції регіонального ринку праці.
Водночас, ключовою проблемою для регіональних
організацій є той факт, що значна кількість договорів та протоколів мають рекомендаційний характер
або ж не мають чіткого зобов’язання по механізму
імплементації положень регіональних договорів в
національне законодавства країн учасниць. На сьогодні і надалі формальні та неформальні адміністративні процедури в країнах учасницях інтеграційних
угрупувань Африки мають визначальне значення в
імміграційній політиці країн континенту.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АФРИКЕ
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Статья посвящена исследованию миграционной политики в отношении трудовой миграции в рамках африканского региона. В работе определяется роль Африканского Союза, а также субрегиональных интеграционных
объединений в обеспечении свободного перемещения рабочей силы, указываются и анализируются международные договоры и институты ответственные за ведение миграционной политики в регионе. Общий подход
Африканского Союза к миграции сформулировано в двух ключевых документах: Африканской Совместной
позиции по миграции и развитию, а также Рамочной миграционной политике для Африки. В исследовании
также отмечается значительная роль региональных консультативных процессов посвященных миграционному
перемещению в условиях ограниченной эффективности миграционного регулирования на уровне региональных интеграционных объединений.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, региональная миграционная политика, Африка, Африканский Союз
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У даній статті розглянуто сутність та поняття фінансових ресурсів, подано їх загальну класифікацію,
охарактеризовано сучасний стан справ у державі та запропоновано шляхи подолання несприятливих
умов; також визначено особливості управління фінансовими ресурсами на підприємстві, описано
основні недоліки управління фінансами та подано деякі рекомендації щодо вдосконалення процесу
управління фінансовими ресурсами.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий менеджмент, фінансова стратегія, комплексне забезпечення, системно-аналітичний підхід, традиційні та прогресивні методи.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні,
кожен суб’єкт господарювання створюється, функціонує та розвивається в умовах ринкової економіки.
Дана економічна система визначається рядом характеристик: жорсткою конкуренцією, постійною зміною потреб споживачів, збільшенням вимог до товарів та їх виробників, складністю кон’юнктури ринку,
динамізмом зовнішнього середовища, тощо. Звісно
ж, ефективність функціонування підприємств за
такої ситуації істотно залежить від наявності у них
необхідної кількості фінансових ресурсів та управлінського досвіду. Адже завдяки достатньому фінансовому забезпеченню господарської діяльності,
правильному виборі способів та джерел залучення
фінансових ресурсів, вірному визначенню оптимальних напрямів їх використання досягається зростання
доходів та фінансових результатів підприємства.
Сучасні фінансово-економічні умови функціонування економіки України характеризуються зростанням кризового стану підприємств, при цьому,
особливу актуальність набувають проблеми ефективного управління фінансовими ресурсами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Останнім часом велика увага вітчизняних та зарубіжних вчених зосереджується на питаннях управління
фінансовими ресурсами підприємства. Проблемами
залучення та використання фінансових ресурсів присвячено чималу кількість наукових досліджень та
робіт молодих авторів, серед яких можна відмітити:
Григораша Т.Ф, Карася П.М., Горбан А.П., Прушківську Е.В., Богму О.С., Ситого Д.В., Закалюжну Л.Ю.,
Ярошевича Н.Б. Балашова О.В., Данилка В.К. тощо.
Мета дослідження. Метою є розгляд особливостей управління фінансовими ресурсами підприємства, а також визначення оптимальних шляхів його
вдосконалення, які можуть ефективно застосовува-
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тися вітчизняними суб’єктами господарювання в
умовах українського сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Внаслідок значних економічних перетворень та переходу
вітчизняної економіки до ринкової перед підприємством постає багато різних проблем. Оскільки основним регулюючим механізмом ринку є конкуренція,
то кожен господарюючий суб’єкт прагне досягти
високої конкурентоспроможності на ринку, займати
на ньому провідні позиції та захопити значну його
частку. Безпосередньо, все це стає можливим тільки
тоді, коли підприємство володіє значною кількістю
необхідних ресурсів, насамперед фінансових. Тому
на сучасному етапі розвитку, однією з ключових
проблем, з якою зіштовхуються українські підприємства, є забезпечення їх фінансовими ресурсами та
ефективне управління ними.
Управління фінансовими ресурсами належить до
основних завдань фінансового менеджера на будьякому підприємстві, оскільки їх структура і вартість
значною мірою впливають на основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства та
на результати діяльності господарюючого суб’єкта в
цілому.
Щодо визначення фінансових ресурсів одні науковці-економісти, такі як В.П. Шило, В.В. Барабанова, І.І. Криштопа вважають, що це кошти, які перебувають у розпорядженні підприємств і призначені
для виконання ними певних фінансових зобов’язань
[1], а, наприклад, Д.С. Моляков і Є.І. Шохін, називають фінансові ресурси валовим доходом, який
використовується в процесі його розподілу на фонд
оплати праці та грошові накопичення [2, c. 14].
Проте більш повне визначення дефініції подає
Н.Б. Ярошевич, який стверджує, що це частина
грошових коштів у формі доходів і зовнішніх над-
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ходжень, які є в розпорядженні підприємства, спря- кову вартість підприємства. Таким чином, дуже важмовані на виконання ним фінансових зобов’язань і ливо приділяти достатньо уваги заходам, які будуть
здійснення витрат, розвиток виробництва та ство- спрямовані на вдосконалення процесу формування
рення резервів, стимулювання працівників підпри- та ефективного використання фінансових ресурсів в
ємства та формування його активів, тощо [3].
межах підприємства.
Фінансові ресурси створюють основу діяльності
Проте, на даний час, наша держава знаходиться у
підприємства, вони є джерелом формування та зрос- кризовому стані, що зумовлено: світовою економічтання обсягів інших видів економічних ресурсів, що ною кризою, військовою ситуацією на сході країни,
є життєво необхідними для функціонування та роз- політичною нестабільністю, постійними змінами в
витку будь-якого суб’єкта господарювання. Адже податковому законодавстві, дестабілізацією фінансаме ці ресурси використовуються на всіх етапах сового ринку і структурними змінами капіталу, які
операційного циклу підприємства, створюючи спри- викликані змінними банківськими відсотками та
ятливі умови для ефективного виробництва та збуту курсами валют на фоні інфляції; зниженням ролі
виготовленої продукції, а також здійснюють забезпе- централізованого фінансування та перехід до деценчення та обслуговування інвестиційної та фінансо- тралізованої економіки, складністю інформаційного
вої діяльності.
забезпечення, несприятливим інвестиційно-інноваЗвісно ж, важливим завданням, яке постає перед ційним кліматом тощо, – така ситуація створює прокожним підприємством, є аналіз та вибір джерел блеми щодо достатнього забезпечення фінансовими
фінансування діяльності, визначення відповідної ресурсами та ефективного управління їх формуванструктури між ними, а також розрахунок оптималь- ням та використанням.
ної кількості необхідних коштів для нормального
Зрозуміло, що крім ускладнюючих макроеконофункціонування та подальшого розвитку господар- мічних чинників, потрібно врахувати й внутрішню
ської одиниці.
ситуацію, що існує на багатьох вітчизняних підприЩодо джерел формування фінансових ресурсів, ємствах: не створено умов для ефективного функО.С. Богма зазначає, що у своїй діяльності підприєм- ціонування фінансового механізму, управління відства можуть використовувати як внутрішні (власні) творювальними процесами і формування доступної
фінансові ресурси, тобто ті, що сформовані за раху- ресурсної бази підприємства. А також низький стунок власних джерел, так і зовнішні (залучені, позич- пінь технічного забезпечення та енергозабезпечення,
кові) – ті, що знаходяться в тимчасовому користу- високий рівень зношеності основних засобів, неконванні на обумовлених засадах (рис. 1) [4. c. 196].
курентоспроможність продукції, зростання проУ складі внутрішніх джерел формування власних строченої дебіторської і кредиторської заборговафінансових ресурсів підприємства головне місце ностей, порушення фінансової рівноваги призводять
займає прибуток, що залишається у його розпоря- до неплатоспроможності та нестійкого фінансового
дженні, – він формує більшу частину його власних становища, одержання збитків та глибокої фінансофінансових накопичень, забезпечує приріст влас- вої кризи, що може спричинити банкрутство та лікного капіталу і відповідно ріст ринкової вартості під- відацію підприємства.
приємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел
До того ж, у більшості підприємств немає чітко
відіграють також амортизаційні відрахування, осо- сформованої та відокремленої системи управління
бливо на підприємствах з високою
Джерела формування фінансових ресурсів
вартістю використовуваних власних
основних засобів та нематеріальних
активів; однак суму власного капіВнутрішні
Зовнішні
талу підприємства вони не збільшують, а лише містять засоби його
реінвестування. Інші внутрішні
джерела не займають значної частки
Власні
Залучені
Позичкові
у формуванні власних фінансових
ресурсів підприємства [3. c. 38].
Окрім того, ефективна фінансова
- статутний
- цільове
- довгострокові
діяльність підприємства неможлива
капітал;
фінансування з
кредити та позики;
без постійного залучення позикових
- додатковий та
бюджету: дотації,
- короткострокові
ресурсів. Використання позикового
резервний капітал;
субсидії;
кредити та позики;
капіталу надає більше можливостей
- чистий та
- іноземні
- кредиторська
щодо власного технічного забезпенерозподілений
інвестиції;
заборгованість;
прибуток;
- лізинг;
- облігаційні
чення, дозволяє суттєво розширити
- амортизаційні
- факторинг;
займи;
обсяги господарської діяльності
відрахування;
- страхові
- та інші.
підприємства, забезпечити більш
- благодійні
відшкодування;
ефективне використання власного
надходження;
капіталу, прискорити формування
різноманітних цільових фінансових
нагромаджень та підвищити рин- Рис. 1. Джерела формування фінансових ресурсів
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фінансами, вона виступає як складова частина
загальної системи менеджменту, а це значить, що
не всі підприємства приділяють достатньо уваги
управлінню фінансовими ресурсами. Тому необхідною умовою успішного ресурсного забезпечення є
створення системи фінансового менеджменту підприємства та вибір досвідчених, кваліфікованих
працівників, для його успішної реалізації. Адже всі
процеси в межах суб’єкта господарювання та поза
ним пов’язані із рухом грошових коштів, їх залученням та використанням, що сприяє формуванню
всього ресурсного потенціалу підприємства.
Для успішного фінансового менеджменту фінансових ресурсів необхідним є не тільки точне обчислення обсягу їх кількості, але й формування чіткої та
якісної фінансової стратегії. Цілі, завдання, засоби
та методи фінансової стратегії повинні випливати
із загальної стратегії функціонування підприємства,
доповнювати її та не суперечити їй.
Є.В. Прушківська стверджує, що кожне підприємство, не залежно від свого розміру, форми власності,
виду та сфери діяльності, має чітко сформувати не
тільки цілі, але й стратегії власної діяльності. Так,
в умовах існуючої кризи «на плаву» залишаються
лише ті підприємства й установи, які мали заздалегідь визначену стратегію розвитку, зокрема фінансову стратегію. Суб’єкти господарювання, що не
мали планування в будь-якій його формі й „пливли за
течією» втратили рентабельність та ліквідні активи,
а то й взагалі отримали статус банкрутів. Тому для
ефективної не тільки господарської, але й фінансової
діяльності підприємства, кожний суб’єкт господарювання повинен сформувати власну стратегію управління фінансами. Це може бути або як стратегічний,
або як виробничий фінансові плани (на місяць, півроку або будь-який інший часовий відрізок) – план
доходів та витрат, балансовий план; так і бюджетування, що є елементом оперативного фінансового
планування [6. c. 258].
О.В. Балашов зазначає, що формування фінансової стратегії підприємства слід здійснювати у певній
послідовності та визначає чотири базові етапи створення такої стратегії:
1) планування та прогнозування грошових потоків: складання відповідних внутрішніх документів
(бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух
грошових коштів, платіжний календар тощо);
2) затвердження та впровадження бюджету грошових потоків (дотримання його при організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності);
3) контролінг виконання бюджету грошових
потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;
4) корегування планових величин відповідно
до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації
бюджету грошових потоків [7. c. 36].
При цьому, необхідно здійснювати постійний
моніторинг середовища підприємства, як зовнішнього так і внутрішнього, і на основі минулих тенденцій, прогнозувати майбутній фінансовий стан.
Постійний моніторинг дає можливість підприємству
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пристосовуватись до нових умов, адаптувати своє
внутрішнє середовище до дії зовнішніх чинників.
До того ж, як свідчить Т.Ф. Григораш, при виборі
методів фінансового забезпечення необхідно застосовувати системно-аналітичний підхід управління
фінансовими ресурсами. Його суть ґрунтується на
доцільності управлінського рішення щодо ситуації,
яка створюється під впливом факторів внутрішнього
і зовнішнього середовища. Розв’язання проблеми на
практиці являє собою перехід від прийомів аналізу
до пошуку оптимального варіанта дій при поєднанні
стратегічного і тактичного планування [8. c. 62].
Крім того, будь-яка діяльність виконується та
будь-яке рішення приймається на основі точної та
достовірної інформації, так і управління фінансовими ресурсами підприємства зводиться до безперервного процесу обробки фінансової інформації,
її аналізу і подальшої розробки і прийняття управлінських рішень за результатами аналізу. Тому, щоб
управлінські рішення були результативними та сприяли подальшому розвитку підприємства, вони повинні прийматися на основі системи комплексного
забезпечення.
Науковець А. П. Горбан вважає, що система комплексного забезпечення менеджменту фінансових
ресурсів складається з таких базових складових:
– організаційного забезпечення – внутрішніх
документів, що визначають відповідальних осіб,
модель документообігу тощо, а також механізм
їхньої розробки;
– методологічного забезпечення – сукупності
механізмів, що забезпечують здійснення конкретних
управлінських дій;
– кадрового забезпечення – сукупності служб або
працівників, які здійснюють управління фінансовими ресурсами підприємства;
– інформаційного забезпечення – бази даних у
розрізі всіх необхідних видів фінансової та допоміжної інформації;
– технічного забезпечення – комплексу технічних
засобів, програмного забезпечення, інших засобів
обробки інформації [9. c. 21].
Всі складові компоненти пов’язані між собою,
взаємозалежні та доповнюють один одного, створюючи цим самим цілісну систему, основною метою
якої є прийняття та реалізація ефективних управлінських рішень.
Також, як вже зазначалося, складний стан економіки нашої країни зумовлює необхідність максимально ефективного управління фінансовими
ресурсами, що в свою чергу, суттєво залежить від
обґрунтованості застосовуваних методів управління.
При цьому розвиток фінансового управління в Україні потребує розширення переліку фінансових методів, які можливо успішно застосовувати на практиці
з урахуванням особливостей менеджменту фінансовими ресурсами в умовах українського сьогодення.
М.М. Бердар виділяє класичний підхід щодо
поділу методів управління фінансовими ресурсами на традиційні та прогресивні, що наведено
на рис. 2.
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Звісно ж, між поданими методами існують відмінності: по-перше, застосування прогресивних
методів передбачає використання цінних паперів;
по-друге, у класі прогресивних методів, на відміну
від традиційних, виділяється особлива група методів, яка дозволяє вирішити завдання оптимізації
структури активів; по-третє, групи та підгрупи прогресивних методів складають саме ті методи, що
дозволяють залучати додаткові фінансові ресурси не
тільки на національному, а й на міжнародних фінансових ринках.
Серед інструментів, які використовуються в
управлінні фінансовими ресурсами, особливу роль
повинні відігравати саме прогресивні методи, вся
їх сукупність повинна використовуватися з метою
впливу на формування таких пропорцій власних
і позикових коштів підприємства, які забезпечують додатковий приріст рентабельності власного
капіталу, а головне – створюють сприятливі умови
фінансової стабільності організації на перспективу.
Висновки з проведеного дослідження. Отож,
фінансові ресурси – це грошові кошти, що виступають одним із базових складових елементів підприємства, які є основою його діяльності. Саме завдяки

наявності їх необхідної кількості підприємства
можуть безперебійно та результативно функціонувати на ринку. Однак, в сучасних умовах саме фінансові ресурси є найбільш дефіцитними для вітчизняних підприємств, нестача яких гальмує загальний
розвиток, а неправильний підхід до управління ними
зумовлює неефективне їх використання та зменшення кількості інших необхідних ресурсів. Тому,
для того, щоб підприємства мали спроможність не
просто виживати, а й розвиватися та досягати успіху
в ринковому середовищі, насамперед, варто створити сприятливі макроекономічні умови на державному рівні, що необхідні для нормального господарювання підприємств, а саме:
– удосконалити наявну законодавчу базу та забезпечити ефективне нормативно-правове забезпечення
кожної сфери діяльності;
– поліпшити функціонування судової та виконавчої гілок влади, зменшити корумпованість українських посадовців, шляхом введення в дію карних
законів та указів;
– направити всі зусилля уряду на вирішення
питань щодо стабілізації політичної системи та
ситуації на сході країни;

– одержання підприємством
податкових пільг.
– одержання підприємством
фінансової
допомоги
на
безповоротній основі.
– одержання підприємством
банківського кредиту;

– одержання підприємством
товарного кредиту;

– одержання підприємством
фінансової
допомоги
на
зворотній основі.

Збільшення власного
капіталу шляхом

– одержання підприємством
додаткового прибутку від
господарської діяльності.

– розміщення депозитарних
розписок на міжнародних
фінансових ринках;
–
розміщення
цінних паперів
підприємства.

похідних
на акції

Збільшення позичкового
капіталу шляхом

З

– одержання підприємством
внесків до статутного фонду
від засновників та акціонерів.

Прогресивні методи

– розміщення корпоративних
облігацій підприємства на
національному
та
міжнародному ринках;

Оптимізація структури
активів підприємства

Збільшення позичкового капіталу
підприємства шляхом

Збільшення власного капіталу
підприємства шляхом

Традиційні методи

– дисконтування дебіторської
заборгованості підприємства;

– одержання підприємством
вексельного
комерційного
кредиту;

–
застосування
товаророзпорядчих цінних паперів;
– одержання підприємством
основних засобів у лізинг.

Рис. 2. Методи управління фінансовими ресурсами [10. c. 35]
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– владі слід сприяти вдосконаленню ситуації на
фінансовому ринку: зменшити рівень інфляції та
девальвації національної валюти, налагодити механізм фондового ринку, тощо;
– створювати сприятливі умови для науково-технічного розвитку: підвищити рівень надходжень на
розвиток науки, збільшити частку виплат держбюджету на успішні інноваційні проекти, сприяти здійсненню науковцями нових винаходів та відкриттів;
– удосконалити податкову та кредитну системи,
здійснювати пільгове оподаткування, знижувати

ставки податків для новостворених підприємств, та
тих, що мають важливе значення для держави; знизити відсотки за кредит та підвищити рівень довіри
до банку, тощо.
А особисто самим господарюючим суб’єктам
слід своєчасно проводити моніторинг умов формування фінансових ресурсів, визначення достатнього
їх обсягу, сформувати у своєму складі ефективну
структуру фінансового менеджменту, розробляти
якісну стратегію розвитку в сфері фінансів та обирати оптимальні методи для її реалізації.
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В данной статье рассмотрены сущность и понятие финансовых ресурсов, представлены их общую классификацию, охарактеризовано современное состояние дел в государстве и предложены пути преодоления неблагоприятных условий; также определены особенности управления финансовыми ресурсами на предприятии,
описаны основные недостатки управления финансами и представлены некоторые рекомендации по совершенствованию процесса управления финансовыми ресурсами.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СУБКОНТРАКТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
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Проведен анализ существующих методик оценки эффективности производственной кооперации
промышленных предприятий. Рассмотрены виды экономической эффективности. Выделены преимущества и недостатки для участников процесса субконтрактации. Проанализированы методы
расчёта эффективности внедрения аутсорсинга, уделено внимание синергетическому эффекту от
внутриотраслевой кооперации предприятий сферы промышленности. Были рассмотрены однокритериальные и многокритериальные методики расчёта экономической эффективности аутсорсинга, и
возможность проецирования их на процесс субконтраткации. Предложено продолжить исследования
по поиску оптимальных методик оценки эффективности субконтраткации и возможность применить
рассмотренные методики оценки экономической эффективности.
Ключевые слова: экономическая эффективность, производственная кооперация, субконтрактация,
взаимодействие мелких и крупных предприятий, информационные технологии, маркетинговые услуги.

Постановка проблемы. В период нестабильной геополитической ситуации в мире, в частности,
и Украины, когда экономика находится на стадии
упадка, необходим поиск эффективных инструментов для серьезных организационных преобразований. Промышленные предприятия заинтересованы
во внедрении результативных форм хозяйствования,
способных оптимизировать расходы и сохранить
при этом высокое качество и ценовые параметры

продукта. Одним из методов повышения конкурентоспособности предприятий промышленности
является субконтрактация (современный способ
кооперации на основе информационно-коммуникационных технологий). Применение данного инструмента является актуальным для Украины, поскольку
международный опыт внедрения субконтрактации
ведущими индустриальными странами мира показывает, что этот вид кооперации предприятий промыш-
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ленности является действенным и необходимым как
для бизнеса, так и для страны в целом.
Анализ последних исследований и публикаций. Направления развития субконтрактных отношений нашли широкое отражение в трудах зарубежных и отечественных авторов. Классики экономики,
такие как М. Портер, М. Энрайт, П. Друкер и др. рассматривали современные концепции организации
кластеров и методики оценки их эффективности.
Дж. Брайан Хейвуд (2004) в своих работах описывал конкурентные преимущества промышленных
предприятий от внедрения аутсорсинга, и оценивают его экономическую эффективность. Вопросы
кооперации в российской экономике рассматривали
Дряхлов Е. (2001), Бобко Е.И. (2002), Хлебников. Л. (2007), Добронравов А. (2008), Киселев А.
(2008), Булатов А. (2010), Петрищева И. (2012), и
др. Расчет эффективности от внедрения одной из
форм кооперации – аутсорсинга подробно описывает Котляров И.Д. (2010). Поиск собственного пути
становления кооперационных отношений в Украине предлагают Бабий М.А. (2007), Варналий З.С.
(2014), Войнаренко М.П. (2014), Антонюк Д.А.
(2015) и др. Однако, несмотря на большой объем
научной литературы по данной теме, на сегодняшний день недостаточно исследований по методике
оценки экономической эффективности применения
субконтрактных отношений.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В результате исследований авторами
было обнаружено, что методики расчета экономического эффекта от внедрения данного типа отношений в том или ином регионе или стране, освещены
недостаточно. Существуют различные варианты
расчета положительного эффекта от кооперации, и
ее исходных форм, поэтому, в рамках этой работы,
мы попробуем проанализировать существующие
методики, чтобы в дальнейшем спроектировать их
на субконтрактацию.
Постановка задания. Целью данной работы
является исследование существующих методологических подходов оценки экономической эффективности применения субконтрактных отношений
участниками процесса производства, предприятия и
страны в целом.

Уменьшение
капиталовложе
ний в средства
производства
Уменьшение
числа занятых
в производстве

Концентрация
усилий на
стратегических
направлениях
производства

Изложение основного материала. Опыт ведущих стран мира (таких как Япония, США, Китай,
Германия, Франция, Испания и др.) показывает, что
одним из перспективных путей повышения эффективности производства промышленных предприятий и обеспечения общего экономического роста
страны, является развитие производственной кооперации, и ее новой формы – субконтрактации. Изучив
взгляды зарубежных и отечественных авторов на
данный процесс [1, с. 75–79], учитывая многоаспектность понятия, мы предлагаем свое определение
субконтрактации, которое содержит инновационную
составляющую данного процесса, а именно применение интернет-технологий, использование маркетинговых, в т.ч. и коммуникационных инструментов,
при осуществлении взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса.
Субконтрактация – это современная форма
производственной кооперации, которая предусматривает долгосрочные партнерские взаимоотношения между предприятиями малого, среднего и
крупного бизнеса на основе договора-подряда, с
целью повышения эффективности производственного процесса, минимизации затрат и удовлетворения спроса качественной, конкурентоспособной
продукцией в условиях трансформации рынка, с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Преимущества для участников процесса субконтрактации в своей работе рассматривали Симченко Н. О., Шкарупа О. В. (рис. 1 и рис. 2).
Как мы видим, взаимодействие малых (особенно
инновационно активных) предприятий с крупными
предприятиями является эффективным. Механизм
субконтрактации предусматривает самостоятельное
производство мелкими фирмами только тех узлов,
которые имеют в себе ключевое «ноу-хау» и определенную спецификацию. Все другие узлы и детали
производятся на крупных предприятиях. Такой подход позволяет малым предприятиям не тратить средства на приобретение оборудования, аренду производственных площадей, при этом производственный
процесс крупных предприятий не простаивает, а
конечный продукт обладает конкурентоспособными
свойствами и ценой.

Быстрое
обновление
модельного ряда
Сокращение
затрат на
товарноматериальный
сектор
производства

Закупка
комплектую
щих по мере
необходимо
сти

Рис. 1. Цепочка формирования преимуществ для контрактора при использовании
субконтрактации [2, с. 506]
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Для оценки экономической эффективности при- интеллектуальная собственность интегрированные
менения субконтрактных отношений необходимо различными участниками, то есть каждый участник
рассмотреть ее виды.
цепочки имеет свой конкурентный интерес. Объеди1. По видам деятельности (эффективность заго- нение таких элементов дает возможность получить
товительной деятельности, производства, торговли, синергетический эффект от межорганизационного
услуг).
взаимодействия профессиональных участников
2. По блокам управления (эффективность управ- рынка.
ления активами, управление персоналом, управЛюбая из сетевых структур различного типа
ление затратами, эффективность маркетингового может быть проанализирована с точки зрения
менеджмента и т.д.).
эффективности ее функционирования. Вместе с тем
3. По отдельным бизнес-процессам на предпри- отметим, что основной целью создания каждой сети
ятиях кооперации (например, в торговле можно является обеспечение роста конкурентоспособности
выделить следующие бизнес-процессы: маркетин- продукции (товаров, работ, услуг) сетевых партнеговые исследования, выбор поставщиков и закупка ров, расширение ресурсного потенциала субъектов
товаров; транспортировка, прием и складирование интеграции, региональный экономический (социальтоваров, организация хранения, предпродажная под- ный, технологический и экологический т. д.) эффект
готовка; выкладка товаров и организация процесса функционирования сетевого соединения. При этом
их реализации; контроль за выполнением маркетин- необходимо учитывать многочисленные факторы,
гового плана предприятия, а также маркетинговый которые прямо или косвенно влияют на рост и развиаудит предприятия или его стратегических бизнес- тие сетевых объединений и которые можно условно
единиц и т. д.).
назвать системой совокупного эффекта сетевизации
4. По видам продукции (услуг) кооперации [4, с. 107–108].
(эффективность каждого вида производимой продукДанный подход может быть представлен в обобции, предоставленной услуги, в том числе маркетин- щенной формуле:
говые исследования, планирование и осуществление
СЭС = Ее + Ес + Еi – Ен,
(1)
коммуникаций, страховой маркетинг, интернет-маргде СЭС – совокупный эффект сетевизации, Ее, Ес,
кетинг, консалтинг, проведение тренингов и семинаЕi – эффекты от действия экономических, социальров) [3, с. 15].
ных и других факторов, соответственно; Ен – негаЭффективность деятельности любой системы
тивные последствия которые возникают в результате
определяется как отношение результата к затратам.
создания сетевых объединений [5, с. 371–372].
При этом как в качестве результата, так и в качеДля оценки экономического эффекта от внутристве расходов могут быть использованы различные
отраслевой кооперации воспользуемся методикой
экономические показатели. Например, результатом
Маренного М.А. (2001). Партнерство будет принофункционирования хозяйствующего субъекта могут
сить каждому профессиональному участнику рынка
быть: объем произведенной продукции исчисляеэкономическую выгоду в процессе их функциониромый в натуральном выражении, валовая продукция в
вания при условии выполнения:
стоимостном выражении, реализованная продукция
Эс ≥ Э1 + Э2 + ... + Эі,
(2)
в стоимостном выражении, прибыль от реализации
где Эс – эффект от совместной деятельности предпродукции и т.д. В то же время в качестве расходов
могут быть использованы такие показатели, как: приятий-партнеров рынка;
Э1 + Э2 + ... + Эі – эффекты самостоятельного,
себестоимость реализованной продукции, себестоимость продукции, отдельные элементы затрат, как в автономного функционирования каждого поставнатуральном, так и в стоимостном выражении (чис- щика компонентов, узлов и деталей, в нашем случае
ленность промышленно-производственного пер- малых и средних предприятий.
Синергетический эффект от внутриотраслевой
сонала, затраты на труд, расходы на материальные
ресурсы, затраты на рекламу и стимулирование сбыта кооперации S измеряется по формуле:
и др). При этом направлении повышения эффективS ≥ Эc – (Э1 + Э2 + ... + Эі),
(3)
ности является стремление к максимизации указанПри этом, чем больше синергетический эффект,
ного соотношения, то есть стоит задача максимизитем устойчивее корпоративное взаимодействие, и
ровать результат, приходящийся на единицу затрат.
наоборот.
Рассмотрим как можно оценить экономический
эффект от межорганизационного взаимодействия
Стабильность
Дополнительная
Повышение
профессиональных участзаказов дает
возможность
качества
ников на рынке, в нашем
возможность не
сконцентрироваться
продукции путем
случае, контрактора и субискать новых
на своем
снижения
контрактора.
клиентов
производстве
себестоимости
В каждой цепочке ценностей существует актив,
имущество, производст- Рис. 2. Цепочка формирования преимуществ для субконтрактора
венный фактор, финансы, при использовании субконтрактации [2, с. 506]
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При анализе Эc , Эi и S необходимо учитывать,
что синергетический эффект является комплексным
и измеряется достаточно полными и обоснованными показателями, некоторые из которых могут
быть количественно трудно измеряемыми, и их
оценка может осуществляться экспертным путем.
Например, эффект от улучшения управления, который сложно отразить в количественной форме, но
он может быть оценен качественно, на основе экспертного подхода и связан с уменьшением усилий
по управлению бизнес-процессами предприятияпартнера (например, усовершенствование управления процессом проектирования изделия на основе
дополнительной информации, полученной от других
компаний-партнеров, альтернативный способ получения которой привел бы к определенным затратам).
Для определения Эi необходимо знать дополнительный доход (di ≥ 0) и затраты (zi ≥ 0) предприятияпартнера, связанные с кооперацией.
Эi = di – zi,
(4)
Однако, по мнению автора методики, часто предприятия-партнеры не несут никаких затрат по межфирменному взаимодействия, поэтому zi = 0. Тогда
формула будет иметь следующий вид:
Эi = di,
(5)
Таким образом, чем больше Σdi, тем сильнее экономический эффект от симбиоза взаимодействующих предприятий-партнеров.
Проектирование и разработка любого изделия
сегодня реализуется в условиях действия некоторых
факторов неопределенности и риска. Поэтому необходимо установить критическое значение показателя
эффекта от совместной деятельности предприятийпартнеров, то есть некоторый порог минимальной
экономической выгоды (п) для предприятий-партнеров по направлениям совместной деятельности, который делает привлекательным партнерство предприятий и должен покрыть возможные убытки в случае
колебаний рыночной конъюнктуры и позволит сохранить устойчивость к внешним изменениям среды.
Эc ≥ n,
(6)
S + (Э1 + Э2 + ... + Эі) ≥ n,

(7)

S ≥ n – (Э1 + Э2 + ... + Эі).
(8)
Если условие S ≥ n – (Э1 + Э2 + ... + Эі) выполнено,
то такие партнерские взаимоотношения являются
целесообразными (допустимыми). Лучшими будут
считаться такие партнерские взаимоотношения, в
которых разница n – (Э1 + Э2 + ... + Эі), и соответственно S , будут максимальными.
Проанализировав данную методику, авторы не
согласны с тем, что предприятия не несут никаких
затрат по межфирменному взаимодействию. Переходя на новый организационный механизм функционирования, фирма несет одноразовые затраты
связанные с переходом, к примеру, на субконтрактацию. Это могут быть затраты связанные с компенсацией сотрудникам отдела, который предприятие
закрывает, передавая его функции внешнему испол-
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нителю. Таким образом, меняется итоговый результат от синергетического эффекта межфирменного
взаимодействия. Стоит так же отметить, что данная
методика направлена на оценку только одного параметра (экономии на снижении издержек).
В данном случае, целесообразно рассмотреть
методику расчета экономической эффективности
аутсорсинга, которую предлагает Котляров Д.И.,
используя многокритериальный подход. Автор предлагает внедрить единую шкалу для измерения критериев (Кi) состояния предприятия и определение
веса каждого критерия с помощью экспертных оценок. После оценивается состояние предприятия (как
интегральная характеристика его внутренней среды
и качества взаимодействия с внешней средой) по
формуле:
S = WiKB
K iB
SBA
,
(7)
где SBA – показатель состояния предприятия до
внедрения аутсорсинга, Wi – вес i-го критерия в
общей оценке; KВi – значение i-го критерия после
перехода к аутсорсингу.
Следующим этапом автор предлагает расчет
методом экспертных оценок двух показателей:
минимального некомпенсируемого снижения МНСі
для каждого параметра Кi и минимального желаемого улучшения состояния предприятия в результате
введения аутсорсинга.
Управленческий смысл показателя MHСi состоит
в том, что если по прогнозам в результате введения
аутсорсинга значение соответствующего параметра
Кi уменьшится на величину, равную или большую
MHСi, то от внедрения аутсорсинга следует отказаться, так как никакое улучшение всех остальных
критериев К, включенных в модель, не может компенсировать ухудшение значения данного параметра. Что касается величины МЖУs, ее смысл заключается в следующем: если ожидаемое улучшение
состояния предприятия не превышает МЖУS, то
использование аутсорсинга нецелесообразно, так
как оно не даст желаемого эффекта.
Далее необходимо рассчитать итоговое значение
интегрального показателяn состояния компании:
(8)
S AA  
W i K i ,,
(8)
i 1
где SAA – показатель состояния предприятия до
внедрения аутсорсинга, Wi – вес i-го критерия в
общей оценке; Ki – значение i-го критерия после
перехода к аутсорсингу.
Величина ∆S представляет собой брутто-эффект
от использования аутсорсинга:
∆S = SAA – SBA,
(9)
Рассчитанный таким образом показатель предлагается называть брутто-эффектом, а не просто
эффектом; это означает, что он показывает итоговое
суммарное изменение состояния предприятия, но
не может служить инструментом принятия решения
о введении аутсорсинга в силу заложенного в него
механизма взаимной компенсации слагаемых.
То есть мы видим, что используя различные подходы к оценке экономической эффективности переn
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хода предприятия на аутсорсинг, говорить о целесообразности его внедрения достаточно сложно,
поскольку они являются несовершенными.
Интересной является методика расчета экономической эффективности аутсорсинга на основе
затрат на бизнес-процессы, которую предлагает
Аникин Б.А. и Руда И.Л [7, с. 288]. Данный подход
предполагает сравнение затрат на выполнение бизнес-процесса собственными силами с затратами,
которые возникнут в компании в случае передачи
бизнес-процесса на сторону.
Оценку экономического эффекта предлагается
рассчитывать по формуле:
ЭЭ = ∑З+аутс – ∑З–аутс,
(10)
где З (+аутс) – сумма затрат в случае передачи
бизнес-процесса на аутсорсинг,
З (–аутс) – сумма затрат на выполнение бизнеспроцессов собственными силами.
При этом необходимо, чтобы в расчет брались
только те расходы, которых можно избежать при
успешно проведенном аутсорсинг-проекте. Например, затраты на оборудование учитываются только
в том случае, если они исчезают при проведении
аутсорсинга (остановка оборудования, продажа или
утилизация). Также обязательно должны рассматриваться альтернативные издержки (т.е. затраты неиспользованных возможностей), которые представляют собой расходы или производственные средства
предприятия, связанные собственным производством и которые высвобождаются при аутсорсинге.
В результате, они могут применяться для развития
других видов основной деятельности организации. Необходимо также выяснить, не возникнут ли
в организации дополнительные расходы уже после
передачи функций или бизнес-процессов аутсорсеру.
В расчете расходов по процессам следует учитывать следующие категории расходов:
– Расходы на персонал
– Расходы на производственные площади;
– Затраты на хранение запасов;
– Расходы на средства производства;
– Затраты на вспомогательные средства производства;
– Расходы на управление.
Для целей этих расчетов все затраты будут агрегированы таким образом [8]:
– Постоянные расходы (Сconst) – относительно не
зависят от сроков и объемов выполнения работ;
– Переменные затраты (Cvar) – напрямую зависят
от сроков и объемов выполнения работ;
– Административные расходы (Cadm) – для обеспечения выполнения работ;
– Агентские расходы (Cagent) – расходы на оплату
услуг управляющей компании.
В результате синергии определенная часть расходов может быть пропорционально распределена
между компаниями.
Таким образом, экономический эффект будет рассчитываться как:
 ( сconst  c var  c agent)  (cconst  c var  c adm)),
ЭЭ
(11)
n

где Cconst – постоянные расходы,
Cvar – переменные затраты,
Cadm – административные затраты,
Cagent – агентские затраты,
n – количество одного вида работ, которые проводятся в определенный период (n ≥ 1).
Согласно формуле (11), в случае перехода на
аутсорсинг вместо административных расходов в
компании возникают расходы на агентское вознаграждение управляющей компании. Сумма агентского вознаграждения рассчитывается для каждого
бизнес-процесса, переданного на аутсорсинг. Автор
данной методики считает, что переменными затратами можно пренебречь, поскольку в обоих случаях
(с учетом и без учета аутсорсинга) их значение останется неизменным.
После математических преобразований формула
будет выглядеть так:
cconst (1 n) 
ЭЭ 
c agent  c adm ,
(12)
n
С нашей точки зрения, преимущества приведенной модели следующие:
– позволяет количественно оценить эффективность аутсорсинга, рассматривая конкретный процесс и расходы на его выполнение;
– небольшое количество параметров модели и
простота расчета позволяет использовать ее без применения специальных программных средств;
– сужение периода прогнозирования результатов
до одного-двух лет, избавляет от приведения величины
расходов на определенную дату методом дисконтирования, поскольку в долгосрочных периодах используют соответствующие размеры процентной ставки.
Однако, по мнению авторов, существуют и недостатки данной методики: нивелирование переменных затрат.
Применяя данную методику для процесса субконтрактации, необходимым является учет дополнительных расходов связанных с маркетинговыми
услугами, а именно, проведения маркетинговых
исследований, проектирования продукции, продвижения ее на рынок, планирования и осуществления
коммуникаций, юридического сопровождения маркетинговых процессов и др.
Для регионов критерием оценки применения
организационно-экономического механизма субконтрактации является совокупный эффект, получаемый экономикой региона, величину которого можно
определить по формуле:
Эс = ∑Эпз + ∑Эпп → max,
(13)
где Эс – экономическая эффективность за счет
субконтрактации,
Эпз – эффект совокупности предприятий-заказчиков,
Эпп – эффект предприятий-подрядчиков,
n – количество предприятий-заказчиков,
m – количество предприятий-подрядчиков.
При этом эффект каждого участника интеграционного взаимодействия в рамках субконтрактации
можно рассчитать следующим образом [6]:
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EУ =  ( П   П 2  П
ЭУ

   П n),

(14)
где ∆П – прирост отдельного показателя оценки
деятельности предприятия (объема производительности труда и др.).
Подводя итог, мы можем выделить следующие
возможности для предприятия, в случае применения
субконтрактации [9]:
1. Субконтрактинг позволяет распределять
постоянные расходы предприятия на другие фирмы
и на большее количество выпускаемой продукции. Основная идея заключается в том, чтобы при
росте объема производства и продаж более эффективно использовать имеющиеся ресурсы (например,
нарастить объем работы на меньших мощностях с
использованием меньшей численности работников,
более эффективно использовать интеллектуальный
потенциал и интеллектуальную собственность предприятия и т.д.).
2. Благоприятное комбинирование взаимодополняющих ресурсов. Субконтрактация повышает гибкость и возможность для рыночного маневра с целью
обеспечения более выгодного сочетания факторов и
ресурсов по сравнению с другими предприятиями,
быстрее реагировать на изменения рынка и макромаркетинговой среды в целом. Позволяет использовать многоканальные источники ресурсов внешней
среды, внедрять стратегические цели и добиться
i 1
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результата, который нельзя получить при аналогичных затратах (либо требуются значительный
временной период), а возможно с использованием
других подходов к управлению и производственной
кооперации между предприятиями.
3. Важным фактором применения субконтрактации есть возможность взаимодополняемости участников в сфере НИОКР, которая приводит к углублению разделения и специализации предприятий, а
также в условиях современной реиндустриализации
ускоряет процессы создания инновационной продукции и выхода на рынок, способствует повышению конкурентоспособности как создаваемой продукции, так и участников субконтрактинга.
Выводы и перспективы дальнейших разработок. Исследование результатов деятельности
хозяйствующих субъектов показывает тесную корреляцию между тем, как развит процесс субконтрактации, уровнем конкурентоспособности и эффективности развития предприятий. Однако следует учесть
тот факт, что методик по оценке эффективности внедрения субконтрактных отношений на сегодняшний
день недостаточно. Так как субконтрактация является современным и действенным способом организации производства, следует продолжить исследования по обоснованию использования данного
инструмента в современных условиях развития экономики Украины.
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Проведений аналіз існуючих методик оцінки ефективності виробничої кооперації промислових підприємств.
Розглянуто види економічної ефективності. Виділено переваги та недоліки для учасників процесу субконтрактації. Проаналізовано методи розрахунку ефективності впровадження аутсорсингу, приділено увагу синергетичному ефекту від внутрішньогалузевої кооперації підприємств сфери промисловості. Були розглянуті однокритеріальні і багатокритеріальні методики розрахунку економічної ефективності аутсорсингу, і можливість
проектування їх на процес субконтраткації. Запропоновано продовжити дослідження з пошуку оптимальних
методик оцінки ефективності субконтраткації і можливість застосування розглянутих методик оцінки економічної ефективності.
Ключові слова: економічна ефективність, виробнича кооперація, субконтраткація, взаємодія дрібних і великих підприємств, інформаційні технології, маркетингові послуги.
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The existing methods of evaluating the effectiveness of industrial enterprises cooperation of were analyzed. The types
of economic efficiency were considered. The advantages and disadvantages for participants of subcontracting process
were distinguished. The methods of calculating the efficiency of the outsourcing implementation were analyzed, it
was paid attention to the synergistic effect of intra-industry cooperation between enterprises sector. One-criterion and
multi-criteria methodology for calculating cost-effectiveness of outsourcing and the possibility of projecting them on
the subcontracting process were considered. It is proposed to develop research of the looking for the best methods
of assessing the subcontracting effectiveness and the ability to apply reviewed methodology for assessing the costeffectiveness.
Keywords: economic efficiency, industrial cooperation, subcontracting, interaction of small and large enterprises,
information technologies, marketing services.
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У статті розглянуто теоретичні основи проведення основних операцій банку та оцінка їх ефективності; проведений аналіз прибутковості, ліквідності операцій банку та оцінка ефективності його
діяльності; виявлені недоліки існуючих в Україні підходів щодо аналізу, управління прибутковістю
та ліквідністю банку.
Ключові слова: прибутковість, ліквідність, платоспроможність, надійність, стабільність, рейтинг
банку, фінансова стійкість.

Постановка проблеми. Поняття ліквідність та
прибутковість мають тісну залежність та безпосередньо впливають на стабільність функціонування банківських установ та захист інтересів вкладників та
кредиторів. На сучасному етапі розвитку політикоекономічні умови справляють визначальний вплив на
банківську систему, що зумовлює негативні тенденції
в основних показниках її функціонування. Тому розробка заходів щодо стимулювання до нарощування
прибутковості та ліквідності, робота з оптимізації
ресурсної бази тощо повинні стати пріоритетними
заходами стабілізації ситуації в банківській системі.
Мета даного дослідження полягає в проведенні
аналізу прибутковості та ліквідності операцій банку,
оцінці ефективності його діяльності та прогнозування прибутку на майбутній рік, проведенні фінансового аналізу банку, втіленні наявного на цей час
інструментарію оцінки проведення основних банківських операцій (на прикладі конкретного банку)
і виявленні недоліків існуючих в Україні підходів.
Метою дослідження також розгляд фінансових
результатів банку як наслідків його успіхів або невдач
в сфері кредитування, надання депозитних послуг та
розрахунково-касового обслуговування. Для досягнення поставлених цілей вирішено наступні задачі:
– розглянуто теоретичні основи аналізу та управління прибутковістю, ліквідністю банку та оцінка їх
ефективності;
– вивчено фактори і резерви підвищення фінансових результатів банку, а також методологічні підходи
до аналізу діяльності банку;
– рекомендовано напрямки удосконалення методики фінансового аналізу і напрямки поліпшення
фінансово-економічного стану банку за рахунок
підвищення ефективності надання основних банківських послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Велика кількість авторів присвятила цьому питанню
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багато уваги. Дослідження прибутковості та ліквідності банків простежується у працях багатьох
вітчизняних науковців, зокрема Васюренко О. В.,
Мороз А. М., Примостка Л. О., Міщенко В. І.,
Слав’янська Н. Г. Втім, пропозиції щодо розв’язання
даних проблем потребують корегування з огляду на
нові обставини, що виникли в українській економіці
в умовах ринкових перетворень.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Зважаючи на кризове становище банківської системи України та погіршення
фінансового стану банків необхідно всебічно дослідити проблему недостатньої ліквідності та низької
прибутковості комерційних банків та розробити
заходи для її вирішення.
Викладення основного матеріалу. Внаслідок
істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківської діяльності як для самого
банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів,
акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно
управляти активними і пасивними операціями,
що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню
стабільного фінансового стану. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по
залученню вільних грошових ресурсів підприємств
і населення.
Прибуток характеризує стійкість кредитної установи. Він необхідний для створення адекватних
резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій,
скорочення витрат і підвищення якості послуг, що
надаються, і, зрештою, для успішного проведення
наступних емісій і відповідно збільшення капіталу,
який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати
якість наданих послуг [1].
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Досліджуючи сутність поняття «прибуток
банку», яке досить часто використовується в економічній літературі для відображення якості банківської діяльності, можна зробити висновок, про те
що більшість вітчизняних науковців трактують його
саме з точки зору бухгалтерського підходу . Це значно спрощує розуміння даної категорії.
Предметом аналізу прибутковості банківських
операцій як невід’ємної частини аналізу банківської
діяльності в цілому є причинно-наслідкові зв’язки
економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо
впливають на прибутковість діяльності банку.
У результаті опрацювання теоретичного матеріалу
щодо визначення сутності прибутку як економічної категорії, так і з позиції банківської діяльності,
сформулювати визначення банківського прибутку
можна так: прибуток – це виражений у грошовій
формі дохід власника на вкладений капітал, плата
за працю, за ризик ведення діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в
процесі здійснення цієї діяльності.
Метою аналізу прибутку та рентабельності є
виявлення основного центру прибутковості банку
та факторів, які впливають на збільшення величини
прибутку та підвищення рентабельності банку на
основі ефективного управління доходами і витратами [2].
Відповідно до мети визначають такі завдання
аналізу прибутку та рентабельності:
– оцінка виконання плану прибутку;
– аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом
і структурою;
– факторний аналіз прибутку;
– аналіз формування та розподілу прибутку;
– визначення тенденцій динаміки прибутку за
тривалий період;
– аналіз показників ефективності діяльності
банку;
– аналіз фінансової міцності банку (визначення
межі та коефіцієнта безпеки банку).
Досягнення високої ефективності функціонування банку є головною метою, яку ставлять перед
собою його власники, вкладаючи кошти в банківський бізнес, а управління прибутковістю є одним
із пріоритетних завдань фінансового менеджменту
банку, що зумовило значні наукові напрацювання у
цих сферах.
Прибутковість банківського бізнесу є одним з
найважливіших індикаторів, що характеризують
фінансові результати діяльності банків, є матеріальною основою їх подальшого функціонування.
Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту засновників, учасників банку в поточному та перспективному періодах.
Виходячи з цієї головної мети, система управління
прибутком має вирішувати такі основні завдання [3]:
1. Забезпечення максимізації розміру прибутку,
що формується відповідно до ресурсного потенціалу
банку і ринкової кон’юнктури.
2. Забезпечення оптимальної пропорційності між
рівнем прибутку і припустимим рівнем ризику.

3. Забезпечення високої якості прибутку, що формується. Під час формування прибутку банку мають
бути, насамперед, реалізовані резерви його зростання за рахунок операційної діяльності.
4. Забезпечення виплати необхідного рівня доходу
на інвестований капітал власникам банку.
5. Забезпечення формування достатнього обсягу
фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно
до завдань розвитку банку в майбутньому періоді.
Ефективний механізм управління прибутком банку дає змогу в повному обсязі реалізувати
завдання та цілі, що стоять перед ним, сприяє результативному виконанню функцій цього управління.
Управління прибутком банку являє собою складний
багатофункціональний механізм, який складається з
окремих елементів, що тісно пов’язані між собою.
Основними з них є :
– визначення підрозділів банку, що приймають
участь в процесі управління прибутком;
– планування доходів, витрат та прибутку банку;
– застосування способів оцінки рівня прибутковості банківської діяльності;
– визначення методів поточного регулювання
прибутку.
Щодо впливу на прибутковість і результативність
роботи банку факторів, то вони можуть бути внутрішніми. Ці фактори мають обумовлювати такий
розподіл активів та формування пасивів, який би
забезпечував [4]:
– достатній ступінь надійності, що проявляється
в розумному розподілі активів за функціональними
групами на умовах строковості;
– достатній ступінь ліквідності, що виражається
в управлінні портфелем активів на умовах строковості;
– достатній рівень рентабельності, що проявляється у максимізації прибутків від активних операцій та одночасній мінімізації витрат на залучення
банківських ресурсів.
Однак прибутковість діяльності банку залежить
не лише від внутрішніх, а й від зовнішніх факторів,
які включають такі аспекти:
– ринкові: економічні умови господарювання,
рівень техніки і технології, реальні доходи населення, довіра суб’єктів господарювання та приватних осіб до банківської системи, демографічні
чинники (зростання кількості населення), структура
ринку, конкуренція та пропозиція і попит на кредити, потенційна кредитоспроможність позичальників, ціна кредитних ресурсів;
– адміністративні: важелі державного регулювання, фінансова, грошово-кредитна та податкова
системи, механізм розподілу прибутку тощо.
Порівнюючи вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на можливості максимізації банківського прибутку, доходимо висновку, що досить високий ступінь конкуренції на ринку та неминуче підвищення
ризику неповернення коштів за багатьма активними
операціями вносять корективи у схему формування і
розподілу фінансових ресурсів банку. Так, за даних
умов необхідно приділити підвищену увагу меха-
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Таблиця 1
Показники прибутковості ПАТ КБ «Приватбанк»
Показник

Норматив

Прибутковість активів (ROA), %
Прибутковість капіталу (ROE), %
Чистий спред, %
Чиста процентна маржа, %

1
15
1,25
4,5

Джерело: розроблено автором за даними [5]

2013
0,12
0,59
7
5

нізму управління комерційним банком, а саме управлінню його прибутковістю.
Досконале управління вищезгаданим механізмом
дасть змогу досягти бажаних результатів у банківській діяльності.
У світовій практиці існує багато показників, що
характеризують прибутковість банківських установ.
Найважливішими показниками прибутковості банку,
що використовується в Україні, є такі: ROA – прибутковість банківських активів, ROE – прибутковість
акціонерного капіталу банку, SPRED – процентна
маржа, чиста процентна маржа.
Для оптимізації механізму управління економічною стійкістю банку було розроблено модель, яка
відображає вплив показників фінансової діяльності
банку на чистий прибуток банку. Для того, щоб
модель мала більш точні значення, дані для її побудови було взято за квартальними балансами та звітами банку за 2012–2015 рр.
У дослідженні використана методика побудови
рівняння множинної лінійної регресії для опису
взаємозв’язку між економічними показниками
роботи банку.
Метод дослідження статистичного матеріалу, який
був зібраний на основі аналізу роботи комерційного
банку за період 2012–2015 рр., характеризує економічні процеси на основі багатьох змінних. Ці ознаки
розглядаються не ізольовано, а у взаємозв’язку.
Обрані в ході дослідження показники достатньо
повно характеризують динаміку роботи банку.
Прибутковість банківського бізнесу є одним з
найважливіших індикаторів, що характеризують
фінансові результати діяльності банків, є матеріальною основою їх подальшого функціонування та
визначення рейтингу на банківському ринку. Основна задача банківського менеджменту – не допустити
його зниження, оскільки це неминуче відобразиться
як на показниках достатності капіталу, так і на рівні
конкурентоспроможності банківської установи.
Висновки. Забезпечення необхідного рівня платоспроможності і ліквідності є першочерговою задачею банку для підтримки його стабільності і надійності. При недотриманні економічних нормативів
ліквідності значно зростає ризик миттєвої втрати
платоспроможності, що може негативно вплинути на фінансову стабільність і репутацію банку.
При управлінні банківською установою необхідно
постійно підтримувати у рівновазі показники дохід-
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Роки
2014
0,014
0,06
6,16
5

2015
0,75
3,61
7
4

Абсолютне відхилення, (+, –)
2014–2013 2015–2014 2015–2013
–0,11
0,74
0,63
–0,53
3,55
3,02
–0,84
0,84
0,00
0,00
–1,00
–1,00

ності і ліквідності як дві взаємопротилежні умови
банківської діяльності.
На даний час для управління рівнем ліквідності
банку важливим інструментом виступає покращення
якості банківських активів у плані оптимізації кредитного портфеля. Для поточної збалансованості
активів і пасивів доцільно проводити комплексний
моніторинг і аналіз строкових, вартісних і гарантійних характеристик наданих і потенційних кредитних
ресурсів у контексті загальної фінансово-економічної ситуації у банківському секторі.
Зменшення витрат на створення банківської
послуги дає відповідно знизити її ціну. Зниження цін
на пропоновані послуги – вагомий аргумент у конкурентній боротьбі, важливий елемент створення
позитивного іміджу банківської установи, що великою мірою забезпечує їй прихильність клієнтів.
Зміна загального рівня процентної ставки по
активних операціях банку. Потрібне дослідження та
врахування крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях також
попит на кредитному ринку і ставки конкуруючих
банків та інших фінансово-кредитних установ.
Зміна структури портфелю доходних активів,
тобто підвищення питомої ваги ризикових кредитів
в кредитному портфелі банку, наданих під високі
проценти. Ризикові операції можуть принести банку
значний дохід, якщо він буде правильно ними управляти.
Для підвищення прибутковості пропонуються
наступні заходи:
– нарощувати власні кошти банку, що сприятиме
зростанню ресурсної бази банку, інвестиційної привабливості; забезпечить незалежність банку;
– ефективне розміщення коштів банку для забезпечення його фінансової стійкості, що є необхідним
для вирішення суперечностей між ліквідністю та
прибутковістю комерційного банку;
– постійне фінансове планування, оскільки
комерційний банк має ставити чіткі цілі та бачити
перспективи свого розвитку на поточний рік;
– створення достатніх резервів, що гарантуватимуть спроможність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і, як наслідок, знижуватимуть
загрозу банкрутства та підвищуватимуть рівень ліквідності;
– підвищувати рівень професіоналізму працівників банківської установи.
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У статті розглянуто сучасний стан банківської системи України під впливом наступних зовнішніх
та внутрішніх факторів. По-перше, це динаміка Державного боргу України та Гарантованого Державного боргу України за п’ять останніх років, вплив цих боргів на економіку країни. По-друге, –
політика та невпорядкований процес ліквідування банківських установ через нечітке законодавство.
Наступним важливим фактором є вплив людського фактору на попит на банківські продукти, та
визначення причин рівня попиту. Також розглянуто роблеми рефінансування банків України. Підчас
вивчення даного питання використано порівняльний метод аналізу показників.
Ключові слова: Державний борг України, рефінансування, фактори впливу, ліквідування банків,
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Постановка проблеми. Для стабілізації фінансового стану України вцілому а також окремих показників фінансової системи (наприклад курс національної
валюті відносно інших іноземних валют) фінансова
система та політика України зазнає змін з боку
уряду та керівництва Національного банку України.
Подібні процеси проходять і у банківській системі.
На відміну від фінансової системи в банківській
ці перетворення мають більш виражений характер. Завдяки цьому з’являється можливість більш
ретельно та досконально розглянути аспекти та
результати змін. Для цього необхідно проаналізувати
вже проведені Національним банком України заходи
та оцінити їх результативність. З’ясувавши наслідки
проведених НБУ реформ, зможемо зробити висновки про їх результативність та доцільність.
Аналіз останніх публікацій і досліджень.
У дослідженні питання сучасного кризового стану
банківської системи України велику увагу можна
приділити працям таких вчених як О.І. Барановського, Б.Л. Луціва, С.А. Буковинського, А.Я. Кузнєцової, Гейця, О.В. Дзюблюка, М.І. Диби, І.О. Лютого,
В.В. Коваленко, Т.Т. Ковальчука, Л.В. Кузнєцової,
С.В. Міщенко, С.В. Науменкової, та інших. Але досі
не існує простих показників «життєспроможності»
банку для клієнтів, хоч в умовах швидких змін економічної ситуації в країні це необхідно для довіри
до банківських установ.
Формулювання цілей статті. Опираючись на
аналіз сучасного стану банківської системи України та вже існуючих результатів проведення певних
реформ Національним банком України, виявити
позитивні та негативні результати та фактори, що
мають вплив на сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України.
Виклад основного матеріалу. Наразі на стан
фінансової і, як наслідок, банківської, системи Україні впливають наступні фактори:
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1) збільшення Державного боргу та Гарантованого Державного боргу України;
2) антитерористична операція на сході України;
3) корумпована бюрократична система, яка пригнічує розвиток економіки та занадто зрегульована
економіка (велика кількість дозволів, розпоряджень
які надають державні органи);
4) відсутність сталої законодавчої бази;
5) нестабільна політична система.
Розглядаючи перший фактор необхідно розуміти
як впливає збільшення Державного боргу України та
Гарантованого державного боргу України (рис. 1.) на
Державний бюджет України (рис. 2.).

Рис. 1. Динаміка державного та гарантованого
державою боргу
Тож ми бачимо суттєве збільшення обсягів державного боргу та його погашення починаючи з
2011 року. Безумовно це не має позитивного впливу
на фінансовий стан країни, адже самі платежі мають
великий об’єм, та ще й до них додаються платежі з
обслуговування Державного боргу.
Наступний фактор, що впливає на фінансову
систему України – це проведення антитерористичної операції на сході країни. Цей фактор негативно
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Рис. 2. Платежі за державним боргом України
(за даними [1])

відображається у вигляді порушення виробництва
на окупованих територіях та руйнування їхньої
інфраструктури, безпосередньо витрати на проведення антитерористичної операції, збільшення
потоку переселенців що збільшує витрати держави
на їх забезпечення, зменшення виробництва на цій
території та об’єктивні обмеження в реалізації продукції, в наслідок чого зменшуються обсяги сплати
видатків. Серед опосередкованого впливу можна
визначити загальний негативний фон для держави
та фінансової системи через ведення бойових дій та
неспроможність забезпечити конституційний лад на
окремих територіях.
Що стосується банківської системи, то останнім
часом через нову владу та нові закони ліквідується
велика кількість як невеликих, так і крупних банків.
Так у 2016 році за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [2] в Україні налічуються:
– банки з тимчасовою адміністрацією – 3 одиниці;
– банки, що ліквідуються – 79 одиниць;
– банки, які було продано інвесторам після введення тимчасової адміністрації – 3 одиниці.
У 2016 році банків, що ліквідуються на 24 одиниці більше, ніж в минулому. Проданих інвестором
банків на 2 одиниці більше, а от банків із тимчасовою адміністрацією менше вдвічі. Це вказує на те,
що значно спрощена процедура ліквідації банків,
через що дуже велике навантаження покладається
на Фонд гарантування вкладів, в якому з 01.01.2015
по 01.10.2016 залишилося із 161 одиниці 101 банк.
Це значною мірою вплинуло на обсяги виплат (таб. 1
та таб. 2) [3].
Таблиця 1
Кошторисні витрати Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб за 2016 р., тис. грн.
Кошторис
Використання коштів
на 2016 рік
330 768,4 143 473,1 (43,4%) станом на 01.10.2016
330 768,4 122 188,5 (36,9%) станом на 01.09.2016
330 768,4 106 042,6 (32,1%) станом на 01.08.2016
330 768,4 88 747,2 (26,8%) станом на 01.07.2016
299 499,2 25 166,7 (8,4%) станом на 29.02.2016
Поточна політика Національного банку України
є цілеспрямованою за для очищення банківської
системи від банків із непрозорою структурою влас-

Таблиця 2
Кошти, що виплачені вкладникам неплатоспроможних банків, млн. грн.
Дата
Сума коштів, млн грн
01.01.2016
65 929,8
01.02.2016
69 309,6
01.03.2016
70 938,6
01.04.2016
72 809,8
01.05.2016
73 540,3
01.06.2016
74 513,0
01.07.2016
76 447,8
01.08.2016
78 507,7
01.09.2016
79 649,2
ності та таких, які здійснювали незаконну фінансову
діяльність або порушували законодавство. Наразі
існує механізм повернення вкладів тільки фізичним
особам. З 1 січня 2017 року плануються розширення
суб’єктного складу, на який поширюватимуться
гарантії Фонду гарантування, а саме – на фізичних
осіб-підприємців
Для функціонування програми відшкодування
втрачених заощаджень було створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) заснований з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні
функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб
та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
Основним завданням Фонду гарантування є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних
банків з ринку.
Кожна фізична особа-вкладник збанкрутілого
банку має право на відшкодування свого вкладу відповідно до мінімального розміру граничної суми
відшкодування, який закріплено на рівні 200 тисяч
грн. без можливості її зменшення [2].
Не дивлячись на те, що кожний банк зобов’язаний
в день отримання ним банківської ліцензії становитися учасником Фонду гарантування, існують
банки, що визнаються банкрутами ще до того, як
накоплять достатню суму для повернення вкладів у
Фонді. А Держава не спроможна повернути кошти
всім вкладникам у повному об’ємі. З цього витікає
наступний негативний для банківської системи фактор – недовіра клієнтів та невпевненість в майбутньому банків. Тому банки, намагаючись залучити
капітал та повернути довіру клієнтів, встановлюють
високі ставки на депозити. А це несе за собою зайві
витрати для банків при поверненні депозита клієнту.
Також проблема недовіри полягає у важкості
визначення справжнього фінансового стану банку
для клієнтів, або виявленні передумови настання
важкого фінансового стану в банку. Перш за все
більша частина банків наразі подає невірні фінансові результати, виправляючи їх у позитивну сторону. Також у сучасних умовах ні строк роботи на
банківському ринку, ні розмір статутного капіталу, ні
розміри самої банківської не є запорукою стабільної
роботи банку та фінансової стійкості. Не існує про-
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стих показників, якими могли користуватися клієнти
і які б давали об’єктивно оцінити фінансовий стан
банків, а для розрахунку більш складних показників не завжди подана вірна інформація або її просто
неможливо знайти.
Непередбачуваність визнання Національним
банком України неплатоспроможності окремих банківських установ, курсових валютних ризиках та
можливості втрати частини фінансових коштів призводить до недовіри до банківської системи України.
Це в свою чергу призводить до незбалансованості
функціонування банківської і фінансової систем.
Рефінансування банків (refinancing) – операції з
надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку.
Ставку рефінансування встановлює НБУ на
основі облікової ставки Національного банку
залежно від строку та виду рефінансування (таб. 3).
Таблиця 3
Значення облікової ставки НБУ
Облікова
Середньозважена ставка
Період ставка НБУ за всіма інструментами
2014
14,0
15,57
2015
22,0
25,22
2016
січень
22,0
24,00
лютий
22,0
23,86
березень
22,0
23,47
квітень
19,0
21,88
травень
18,0
21,00
червень
16,5
20,00
липень
15,5
18,16
серпень
15,5
17,50
вересень
15,0
17,11
Обсяг заборгованості неплатоспроможних банків
перед Національним банком України за кредитами
рефінансування на 1 червня становить 53,3 мільярда
гривень [9]. Це дуже велика сумма і одним з варіантів
її погашення є продаж активів неплатоспроможних
банків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Але це дуже складний процес через ряд таких
проблем як:
• це слабка судово-претензійна робота Фонду по
проблемним кредитам (через неподання позову до
позичальника або фінансового поручителя можна
пропустити строк позивної давності, для скорішого
збуту – продаж за заниженою вартістю);
• непрозорість процеса виставлення на продаж
активів (виставляються малими порціями або ж взагалі не виставляються, хоч банки вже довгий час знаходяться у стані ліквідації);
• наразі процес покупки є ризиковим для зацікавлених інвесторів через відсутність єдиної бази даних
виставлених на продаж активів. Інвестор вимушений їхати в банк самостійно та, підписавши папери
про нерозголошення, самостійно вивчати паперові
кредитні справи;
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• немає єдиних чітких умов для торгових майданчиків, які встановлюють кожний свої умови та
можуть не допускати до купівлі «чужих» інвесторів
та маніпулювати ходом торгівлі [8].
Наявність в банківській системі іноземного капіталу добре впливає на фінансовий стан як окремого банку, так і структури вцілому. Наразі в Україні налічується 25 банків з іноземним капіталом,
тобто таким, в якому частка капіталу, що належить
хоча б одному іноземному інвестору, становить не
менше 10%. А саме: Альфа Банк, Універсал Банк,
ПроКредит банк, Неос банк, Ідея Банк, Банк Форвард, Промінвестбанк, Райффайзен Банк Аваль,
Сбербанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, ВТБ, Креді
Агріколь, Отгі, Сіті банк, ІНГ Банк Україна, Кредобанк, Правекс-банк, ВіЕс Банк, БМ Банк, Пірекс
Банк МКБ, Марфін Банк, Кредит Європа, Дойче
Банк ДБУ, СЕБ Корпоративний.
Наявність іноземного капіталу має позитивний
вплив на залучення клієнтів адже це означає, що
банк має підтримку не тільки Держави а й іншої країни у разі виникнення проблем із фінансовим станом.
Також позитивним є той факт, що це підтверджує
перспективи розвитку банківського ринку країни, та
відкритість для інвесторів
Відповідно до даних на сайті Національного
банку України, від початку 2016 року частка іноземного капіталу в банках України, що не знаходяться
на стадії ліквідації або тимчасової адміністрації
зросла на 11,4 п. п. Як повідомляв УНІАН, частка
іноземного капіталу в статутному капіталі працюючих банків України за травень 2016 року знизилася
на 6,9 в. п. – до 39,6% на 1 червня [8].
Задля досягнення прозорості інформації та
зменшення ризиків працівники НБУ проводять
значну роботу для встановлення реальних власників банків. Це необхідно для того, аби мінімізувати риз перетворення банку у таку установу, що
здійснює незаконні фінансові операції та махінації
[5; 6; 7].
Пропозиції. З метою підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг в Україні
доцільним є реалізація наступних заходів:
1) у перпективі відмова від кредитування з боку
інших країн, що суттєво зменшить статтю витрат по
платежам за Державним боргом України;
2) зменшення та стабілізація валютного курсу;
3) прозорість бюджетування антитерористичних
дій на сході України задля зменшення ймовірності
«відмивання» коштів;
4) підвищення рівня надійності банківських автоматизованих систем, їх резервування (дублювання),
а також розроблення ефективних планів відновлення
безперебійного функціонування зазначених систем у
разі негативної дії на них зовнішніх факторів;
5) створення умов для легшого розуміння клієнтами фінансового стану банківської установи, до
якої вони планують звертатися;
6) поліпшення банківського обслуговування
населення, створення умов для зменшення тарифів
на обслуговування клієнтів банків.
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Висновки. Підбиваючи підсумки проведеного
дослідження, можна зробити наступні висновки.
Сучасний стан банківської системи – це результат
впливу як зовнішніх (бойові дії на сході, через які
збільшується Державний борг), так і внутрішніх факторів (нечіткі закони рефінансування, непрозорість
фінансової інформації та її викривлення, безліч банків,
які не мають власних– заощаджень у Фонді гарантування вкладів що призводить до його «виснаження»).
Тому проведення реформ має бути комплексним заходом та мати системних та впорядкований характер.
Важливим негативним фактором є недовіра до
банків з боку клієнтів, адже саме робота із клієнтами є однією із найбільших статей прибутку банків (у тому числі зарплатні проекти). Для подолання
кризи недовіри необхідно максимізувати прозорість

надання фінансової інформації для оцінки ліквідності та фінансової стійкості банківської установи.
Тому в найближчій перспективі вирішення цієї задачі
є пріоритетним як для керівництва Національного
банку України так і для керівництва кожної окремої
банківської установи.
В подальшому буде мати позитивний ефект
робота, що проводиться Національним банком України щодо встановлення стандартів прозорості функціонування банківської системи та додержання норм
законів кожним банком. Заходи по усуненню неліквідних банків матиме позитивний характер лише
у випадку дотримання всіх норм ліквідації. Також
стабілізуючим фактором виступає програма відшкодування втрачених заощаджень через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
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В статье рассмотрено современное состояние банковской системы Украины под влиянием следующих внешних и внутренних факторов. Во-первых, это динамика Государственного долга Украины и Гарантированный
государственный долг Украины за пять последних лет, влияние этих долгов на экономику страны. Во-вторых, –
политика и неупорядоченный процесс ликвидации банковских учреждений из-за нечеткого законодательства.
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Обґрунтовано необхідність розвитку санаторно-курортної діяльності та лікувально-оздоровчого
туризму в Україні, що базується на визначенні основних передумов. Досліджено сучасний стан
розвитку лікувально-оздоровчих закладів Запорізької області у контексті загальнодержавної галузі
туризму та рекреації.
Ключові слова: курортно-оздоровчі заклади; лікувально-оздоровчий туризм; розвиток туризму;
рекреаційно-туристична галузь санаторно-курортна галузь; туризм; туристичний ринок.

Постановка проблеми. Лікувально-оздоровчий
туризм є одним з найбільш стійких видових туристичних ринків України і пріоритетних напрямів,
проте він найбільше потребує підтримки і скоординованого розвитку. Наявні та потенційні запаси лікувальних ресурсів, враховуючи їх якісні і кількісні
характеристики, на разі повинні стати спонуканням
суспільних практик відновлення здоров’я людини,
подовження періоду активного довголіття та упровадження здорового способу життя. Зважаючи з
одного боку на наявність в Україні рекреаційного
потенціалу, а з другого враховуючи занедбаний стан
санаторно-курортної галузі в Україні, а також наявні
тенденції збільшення показників захворюваності
населення України достатньо актуальними постають
питання запровадження ефективної системи стра-
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тегічного управління розвитку лікувально-оздоровчого туризму.
В сучасних умовах розвиток туризму і рекреації
все більше впливає на економіку України та її регіонів. Саме це викликає підвищений інтерес багатьох
вчених і фахівців-практиків до проблем розвитку
рекреації і туризму. Актуальність теми обумовлена
тим, що формування нового підходу до розвитку
рекреаційно-туристичної галузі пов’язаний з необхідністю вирішення проблем соціально-економічного розвитку української держави, поліпшення
рівня якості життя її населення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок у дослідження розвитку лікувальнооздоровчого туризму та санаторно-курортної діяльності зробили відомі зарубіжні і вітчизняні вчені.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Найбільший інтерес у цьому зв’язку становлять
праці М. П. Мальської, М. Б. Біржакова, І. В. Зоріна,
Н. М. Ганича, О. Д. Короля, О. О. Любіцевої,
В. І. Мацола, Г. А. Папіряна, А. С. Кускова, А. Д. Чудновського, О. В. Лисікової та ін. Питанням курортнооздоровчих закладів України присвячені наукові
праці В. Д. Бакуменка, І. В. Валентюк, Л. І. Давиденко, В. М. Князєва, В. І. Лугового, О. Ю. Оболенського, Є. В. Ромата, Г. П. Ситника, С. В. Сьоміна,
А. М. Ткаченка, О. С. Шаптала та ін. Однак попри
значну кількість досліджень, недостатньо розкритими є особливості дослідження розвитку лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні.
Мета дослідження. Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад та розробки рекомендації щодо визначення комплексу стратегічних цілей
розвитку лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу. Лікувально-оздоровчий туризм – один з найперспективніших видів
туризму України. Він розвивається за рахунок значних ресурсів: морського узбережжя, гарячих,
теплих і холодних мінеральних джерел, лікувальних
лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими багата
країна. Інтерес до лікувально-оздоровчого туризму в
Європі постійно зростає, що в значній мірі обумовлено демографічними тенденціями.
Проте між лікуванням, оздоровленням у санаторно-курортних і лікарняно-поліклінічних умовах
мають бути відмінності, оскільки окремі компоненти
не можуть замінити всього комплексу лікувальнооздоровчої дії на людину курортної місцевості.
Лікувально-оздоровчими властивостями володіє
вся сукупність чинників природного комплексу
курортно-рекреаційної місцевості в їх взаємозв’язку
і взаємодоповненні, що включає як кліматичні, так і
бальнеологічні ресурси.
Санаторно-курортне лікування для певної категорії людей у сучасних умовах якоюсь мірою може
стати лікувально-оздоровчим туризмом. Лікувальний туризм розглядає організацію роботи рекреаційної галузі з погляду технології подорожі та, окрім
захоплюючих маршрутів різної категорії складності,
обов’язково повинен ураховувати систему занять,
зумовлену методами бальнео– і кліматолікування.
Поняття «лікувально-оздоровчий туризм» не
має однозначного трактування. Найпростіше можна
сформулювати так: лікувально-оздоровчий туризм –
це подорож до курортних місцевостей з метою оздоровлення та лікування.
Мета лікувально-оздоровчого туризму – комплексне використання природних лікувальних факторів і рухової діяльності в лікувально-профілактичних цілях. Зрозуміло, що лікувальний і оздоровчий
туризм часто поєднують через споріднену мету
подорожі та реалізацію цієї мети на основі використання однієї бази.
Лікувально-оздоровчий туризм поділяється на
лікувальний, метою якого є власне лікування, терапія, реабілітація після захворювань, і профілактичний, спрямований на підтримку організму в здо-

ровому стані і збереження балансу між фізичним і
психологічним здоров’ям людини.
Узагальнюючи дослідження авторів щодо визначення поняття лікувально-оздоровчий туризму,
останній слід розглядати як подорож на визначений термін з метою отримання широкого комплексу
послуг, які поєднують відпочинок, оздоровлення,
лікування та рекреацію.
Існує спільність думок авторів [1; 2; 3], що розвиток
лікувально-оздоровчого туризму тісно пов’язаний із
станом санаторно-курортної галузі, яка в теперішніх
умовах зазнає певні труднощі, які пов’язані із зменшенням кількості санаторно-курортних комплексів,
відсутністю їх фінансування, моральним та фізичним зносом медичного обладнання та ін. Але незважаючи на це Україна володіє багатим рекреаційним
і туристичним потенціалом та має значні передумови для формування високорозвиненого рекреаційно-курортного та туристичного господарства.
Політична нестабільність в країні, глибока фінансово-економічна криза, що призвели до зростання
вартості послуг при низькій якості обслуговування,
обумовили скорочення попиту та зменшення завантаженості санаторно-курортних підприємств, яка на
сьогодні становить близько 40%.
Ще однією проблемою як свідчать дослідження, є
реальна загроза національній безпеці України через
низький рівень народжуваності, високу захворюваність і смертність населення [1]. Найважливішими
критеріями, що характеризують здоров’я населення
є: 1) частота вперше виявлених випадків захворювань за рік та 2) поширеність захворювань (тобто
всі випадки хвороб, виявлених у населення за рік, у
тому числі вперше виявлені і хронічні, що існували
раніше).
В Україні діє розгалужена система санаторнокурортних закладів, представлена санаторіями і пансіонатами з лікуванням, санаторіями-профілакторіями, будинками, пансіонатами і базами відпочинку,
дитячими оздоровчими таборами.
На ці заклади покладено 2 основні функції: організація реабілітаційного та профілактичного лікування і організація рекреаційного процесу, що, передусім, полягає у розміщенні та харчуванні туристів.
За цією ознакою їх можна поділити на лікувальні та
оздоровчі. В Україні переважають оздоровчі санаторно-курортні заклади (рис. 1) [7].
Кожен сучасний курорт повинен поєднувати у
собі природно-кліматичні умови, та установи лікувально-оздоровчого відпочинку. Установи лікувального відпочинку – санаторії, санаторії-профілакторії
та пансіонати з лікуванням, а також окремо функціонуючі курортні поліклініки, водо– і грязелікарні,
що обслуговують відпочиваючих, мають у своєму
розпорядженні найпотужнішу матеріальну базу. Це
обумовлено тим, що відпочинок рекреантів у них
поєднується з лікуванням, яке вимагає серйозного
медичного обладнання [4].
Україна як самостійна, незалежна держава має
величезний рекреаційний потенціал. Це обумовлюється наявністю відповідних кліматичних умов (які
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Рис. 1. Аналіз структури санаторно-курортних
та оздоровчих закладів України станом
на 2014 рік
в залежності від регіону, можуть дуже відрізнятися)
та наявністю рекреаційно-оздоровчої бази.
В цілому можна виділити таку спеціалізацію
курортів України:
– лікування органів травлення (курорти з питними мінеральними водами) – Миргород, Моршин,
Трускавець, Закарпаття, Березівські мінеральні води,
Рай-Єленівка, Одеса (Куяльник), Бердянськ, Сатанів
тощо;
– хвороби кістково-м’язової системи і суглобів,
периферичної нервової системи, жіночих і чоловічих статевих органів – грязьові курорти: Саки,
Євпаторія, Гола Пристань, Бердянськ, Слов’янськ,
Куяльник, Феодосія, Маріуполь, а також курорти з
радоновою (Хмільник) і сірководневою мінеральною водою (Немирів) тощо;
– серцево-судинні хвороби, функціональні розлади нервової системи – Конча-Заспа, Пуща Водиця,
Ворзель, Слов’янськ, Слов’яногірськ, Одеса тощо;
– лікування органів дихання – є умови для лікування в Очакові, Слов’янську тощо;
– хвороби нирок і сечевивідних шляхів – Трускавець, Березівські мінеральні води, Сатанів та ін.;
– запальні захворювання нирок – Трускавець та ін.;

– захворювання шкіри – курорти на сірководневих мінеральних водах у Львівській області (Немирів) і Закарпатті;
– захворювання на цукровий діабет – Трускавець,
Миргород, Березівські мінеральні води.
Існують і спеціалізовані відділення та санаторії:
– реабілітація після інфаркту міокарда – «Лермонтовський», «Росія» (Одеса), «Карпати» (Закарпаття), «Хмільник» (Вінницька обл.), «Ювілейний»
(Слов’янськ), «Металург»(Маріуполь) тощо;
– лікування травм хребта і спинного мозку, дитячого церебрального паралічу – санаторій ім. Бурденко (Саки), «Слов’янський»(Слов’янськ);
– захворювання периферичних судин –
«Донбас»(Слов’янськ);
–
реабілітація
після
інсульту
–
«Лермонтовський»(Одеса), «Хмільник»(Вінницька
обл.), «Гай» (Харківська область);
– реабілітація після аварії на ЧАЕС – «Миргород», «Бердянськ», «Черемош» (Моршин), «РайЄленівка» (Харківська область), «Металург» (Маріуполь) та ін.;
– реабілітація після оперативного втручання
на органах травлення – санаторій ім. М. Горького
(Одеса), Миргород, Харківська область;
– лікування вібраційної хвороби – «Ударник»
(Євпаторія).
Рекреаційний комплекс Запорізького регіону є
одним із найпотужніших у країні. Велика історична
й природна спадщина визначила розвиток рекреаційно-оздоровчої галузі як пріоритетний напрямок
стратегічного плану економічного розвитку Запорізького регіону.
Тут сприятливі кліматичні умови. На узбережжі
Азовського моря – зручні піщані пляжі, є джерела
мінеральної води i лікувальних грязей, сконцентровані в приморських лиманах, озерах та затоках.
Загальна кількість оздоровчих закладів Запорізького регіону диференціюється залежно від спрямування оздоровчого закладу відносно середнього

Таблиця 1
Загальна характеристика лікувально-оздоровчих та курортних закладів України
та Запорізької області
Україна
Запорізька область
№
Спеціалізовані заклади
з/р
2014 р.
2015 р.
2014 р.
2015 р.
1 Санаторії
187
184
9
9
2 Дитячі санаторії
117
111
8
7
3 Пансіонати з лікуванням
16
14
2
1
4 Дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії, дитячі центри
18
13
–
–
5 Санаторії-профілакторії
118
79
12
10
лікарні, грязелікарні, бальнеогрязелікарні,
6 Бальнеологічні
3
3
–
–
включаючи дитячі
7 Будинки відпочинку
17
12
2
2
8 Пансіонати відпочинку
73
64
5
4
9 Бази відпочинку (грім турбаз) 1367
1372
117
104
10 Оздоровчі заклади 1-2 денного перебування
12
11
–
–
Всього
1928
1863
155
137
* Примітка: Розроблено автором на підставі http://www.ukrstat.gov.ua/. [8]
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показника по країні. Це обумовлено природно-кліматичними та історичними факторами.
Основна маса санаторно-курортних та оздоровчих закладів Запорізького регіону орієнтована на
лікування захворювань опорно-рухового апарату,
сечостатевої системи, гінекологічних захворювань
та захворювань шкіри. Така спеціалізація й обумовлює кількість санаторно-курортних та оздоровчих
закладів у регіоні.
Важливе значення для діяльності та розвитку
санаторно-курортних та оздоровчих закладів є їх продуктивність. Для рекреаційної галузі головною ознакою продуктивності є кількість оздоровлених осіб.
Адже чим більше осіб буде оздоровлено в закладі за
рік, тим більшим буде і дохід підприємства рекреаційної сфери. Це, в свою чергу, автоматично збільшує доходи до місцевих бюджетів та держбюджету.
Зважаючи на цей показник проаналізуємо діяльність лікувально-оздоровчих та курортних закладів
України та Запорізької області щодо оздоровлення
громадян за 2014–2015 рр.
У регіоні функціонує 551 санаторно-курортний
заклад. Профілакторії в Запорізького регіону складають майже 8% від загального показника.
Кількість будинків та пансіонатів відпочинку в
регіоні складає 2,7% від загальної кількості. Досить
вагомим є показник кількості баз та інших закладів
відпочинку в регіоні – 110. Цей показник на 58 одиниць (79,37%) більший за середній показник по регіонах країни. Вага баз та інших закладів відпочинку
Запорізької області у загальній масі близько 80%.
Говорячи про загальну структуру кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів Запорізь-

кого регіону в контексті загальнодержавної динаміки, слід зазначити, що вага Запорізького регіону
складає 7%. Тобто кожен 33-й оздоровчий заклад
України знаходиться в Запорізькій області.
Аналізуючи рекреаційний потенціал Запорізького регіону, бачимо що, співвідношення санаторнокурортних та оздоровчих закладів Запорізького
регіону відносно середнього показника по регіонах
України не є рівнозначним.
Однією з форм використання лікувально-оздоровчого потенціалу може бути організація лікувального туризму і створення лікувально-профілактичних установ на базі нових перспективних
лікувально-оздоровчих методів. У основі лікувального туризму повинна бути закладена лікувальна
або оздоровча технологія, яка поліпшує якість життя
шляхом повного задоволення потреби у відпочинку і
лікуванні під час подорожі.
Висновки. Узагальнюючи наведене вище, можна
зробити висновок, що:
– природно-кліматичні умови та комплекс оздоровчих закладів Запорізької області створюють
чудові умови для функціонування та розвитку лікувально-оздоровчого туризму;
– санаторно-курортний та оздоровчий комплекс
Запорізького регіону є одним із найпотужніших у
країні;
– існує можливість для збільшення потужностей
надання послуг, адже середньорічна заповнюваність оздоровчих закладів складає лише 40–50%. Це
призведе до зростання прибутковості, збільшення
податкових надходжень до бюджету та збільшення
робочих місць у регіоні.
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Визначено дії для успішної реалізації інноваційної політики підприємства. Досліджено фактори інноваційного розвитку промислового підприємства. Запропоновано алгоритм для активізації інноваційної діяльності промислового підприємства. Виявлено основні фактори успіху інноваційного розвитку
промислового підприємства. Розроблено модель організації інноваційної діяльності на підприємстві.
Ключові слова: інновації, моделювання, результативність, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, активізація, інноваційна політика.

Постановка проблеми. Рівень економічного розвитку промислових підприємств багато в чому визначає економіку країни, оскільки саме в реальному
секторі економіки здійснюється процес виробництва
продукції, вирішуються питання ефективного використання ресурсів. В умовах жорсткої конкурентної боротьби постає питання про активне освоєння
інновацій підприємствами України. Розуміння необхідності впровадження інновацій на підприємствах
спричинило низку досліджень, які спрямовані на
створення ідеального механізму інноваційного розвитку підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання інноваційного розвитку підприємств,
оцінки його ефективності ґрунтовно досліджені в
працях вітчизняних вчених таких як О. Адаменко,
В. Гейця, В. Зянько, Н. Кузьминчук, П. Перерви,
І. Федулової, О. Шакури, А. Яковлева. Даний напрямок досліджень широко висвітлюється у працях
західних вчених-економістів Р. Нельсона, С. Уінтера,
В. Лазоніка, А. Берштайна та інших. Незважаючи
на дані дослідження, в сучасних умовах необхідно
подальше дослідження та вдосконалення шляхів
активізації інноваційної діяльності промислового
підприємства.
Постановка завдання. Завдання дослідження
полягає в виявленні необхідних дій для успішної
реалізації інноваційної політики на промисловому
підприємстві та розробці шляхів вдосконалення процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості підприємств. Інноваційний
фактор стає вирішальним для виходу національної
економіки з депресивного стану, забезпечення її
сталого розвитку, зниження залежності держави від
імпорту, підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції і активізація експортної діяльності.

Управління інноваційним розвитком промислового
підприємства слід розглядати як процес розробки,
впровадження, комерціалізації інновацій, контролю й оцінки ефективності здійснених інноваційних
процесів, які спрямовані на досягнення поставленої
стратегічної мети підприємства.
Інноваційному розвитку промислових підприємств сприяють всі заходи, що збільшують різноманітність інноваційної політики. Тому постає питання
про рівень науково-дослідницьких робіт на промислових підприємствах, який на сьогоднішній день є
недостатнім. Саме тому першочерговим питанням
для створення успішної інноваційної політики підприємства є спрямованість на виконання певних дій,
які є взаємопов’язаними між собою (рис. 1).
Враховуючи особливості інноваційної діяльності
вітчизняних підприємств розглянуто ключові фактори впливу на інноваційний розвиток промислового підприємства, які зображено на рис. 2 [1; 3].
Для ефективного вирішення ринкових і інноваційних завдань, що постають перед підприємством
необхідно розробляти систему управління інноваційною діяльністю, основою якої повинно стати
розбиття складного процесу на прості компоненти
і вибудовування своєрідного управлінського бізнеспроцесу. Це надасть ряд позитивних ефектів: робота
з процесу перетворюється на цілеспрямований рух;
знижуються вимоги до кваліфікації персоналу; різко
зростає продуктивність праці; знижується кількість
помилок .
Управління інноваційним розвитком на промислових підприємствах полягає у створенні організаційної структури взаємодії наукових колективів, конкретних співробітників, які підсилять мотивованість
до розробки інновацій, оскільки чіткий розподіл
функцій трудових колективів і їх конкретних виконавців дозволить підвищити ефективність та результативність інноваційного розвитку підприємства [1].
Для промислового підприємства важливо не
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тільки оцінювати рівень інноваційної активності
та показники, що характеризують вплив факторів
на цей рівень, але й на основі отриманих результатів оцінки, приймати обґрунтовані управлінські
рішення, орієнтовані на зміцнення конкурентоспроможності підприємства. Для реалізації цієї вимоги,
на основі аналізу та систематизації існуючих підходів до активізації інноваційної діяльності економічних суб’єктів, розроблений алгоритм активізації
інноваційної діяльності підприємств (рис. 3).

Основою даного алгоритму є експертно-аналітичний підхід до розробки і реалізації управлінських рішень, що дозволить обґрунтувати вибір
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
орієнтованих на зміцнення конкурентоспроможності організації.
Інноваційний розвиток промислового підприємства розглядає інновації у взаємозв’язку зі зміною
методів планування виробничої діяльності і наявності комплексних автоматизованих систем [2]. Схе-

Контроль зовнішньої дії
функціонування
підприємства

Контроль рівня
підготовленості і
відповідальності керівників
підприємства

Контроль за реалізацією
політики підприємства

Контроль рівня
організаційної культури

Рис. 1. Дії для успішної реалізації інноваційної політики підприємства
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Рис. 2. Фактори інноваційного розвитку промислового підприємств
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Спеціалізовані

- індивідуальні
характеристики інновацій
(економічні та соціальні
витрати, норми прибутку
на інвестиції на
нововведення,
ефективність, ризики та
невизначеність, сумісність,
складність, строки
впровадження тощо)
- особливості внутрішнього
середовища організації
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Відбір показників
розвитку інноваційної
діяльності
Показники, які
характеризують ресурсну
складову інноваційної
діяльності

Показники, які
характеризують
результативну складову
інноваційної діяльності

Проведення SWOT – аналізу середовища функціонування, виявлення сильних та
слабких сторін розвитку інноваційної діяльності, а також можливостей та загроз
Виявлення критеріїв оцінки ступеня важливості факторів, що здійснюють вплив на
розвиток інноваційної діяльності
Оцінка ступеня важливості факторів з використанням методу аналізу ієрархії
Ранжування факторів, що впливають на розвиток інноваційної діяльності
Формування варіантів (напрямків) розвитку інноваційної діяльності

Ранжування варіантів розвитку інноваційної діяльності й вибір пріоритетних
напрямків інноваційної діяльності
Розробка заходів з підтримки позитивних і подоланню негативних тенденцій
розвитку інноваційної діяльності для підвищення рівня інноваційної діяльності
Рис. 3. Алгоритм активізації інноваційної діяльності промислового підприємства
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Інноваційна діяльність промислового підприємства
Інноваційний розвиток промислового підприємства

1

Організація ефективних форм взаємодії держави, бізнесу і науки

2

Заходи, які збільшують різноманітність в інноваційній політиці

3

Комунікаційні зв’язки, які виступають суб’єктами процесу розвитку

Напрям
збалансованого
інноваційного
розвитку
(застосовують
при умові
поступових
технічних змін)

Напрям наступального
інноваційного розвитку
(використовують в
умовах швидких
технічних змін, коли
необхідно досягти
випередження або
збереження лідерства на
ринку через
використання нових
здобутків НТП)

Напрям захищаючого
інноваційного розвитку
(шляхом використання
та поступового
відтворення
результатів
інноваційної діяльності
підприємств-лідерів
ринку)

Напрям
абсорбуючого
інноваційного
розвитку
(через
номінальні, а не
реальні
інноваційні
перетворення)

Інноваційна політика промислового підприємства

Підвищення
ефективності
процесу прийняття
рішень, у т.ч.
навчання і
розвиток кадрового
потенціалу

Покращення
управління
документообігом і
діловодством

Інновації в управлінні

Реалізація
політики
підприємства –
питання
постачання

Торгівельні інновації

Рис. 4. Управління інноваційним розвитком промислового підприємства
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Підвищення
надійності системи
інженерії і
фінансової
підготовки
виробництва

Економічні інновації
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узгодження
функціональної
діяльності всіх
підрозділів
підприємства

узгодження
ресурсних потреб та
інноваційних
можливостей
підприємства

узгодження маркетингової
політики підприємства і
його аналітикодослідницького
потенціалу
узгодження стратегії і
тактики розподілу
ресурсів впродовж
конкретної фази життєвого
циклу підприємства
узгодження всіх
видів виробничотехнологічних
процесів
підприємства в
єдиному алгоритмі

узгодження всіх
комунікацій між
підрозділами
підприємства

Фактори успіху
інноваційного
розвитку
промислового
підприємства

узгодження
факторів системи
якості підприємства
і рівня задоволення
потреб споживачі

узгодження цілей і
завдань
підприємства та
інтересів персоналу
у системі мотивації

узгодження кадрової
політики підрозділів,
системи навчання та
перепідготовки
персоналу
узгодження фінансових
перспектив та ресурсних
можливостей
підприємства
узгодження цілей
інноваційного розвитку
підприємства і цілей
розвитку галузі

узгодження дій
оперативного
регулювання і
координації
діяльності
підрозділів

Рис. 5. Основні фактори успіху інноваційного розвитку промислового підприємства
матично управління інноваційним розвитком промислового підприємства відображено на рис. 4.
Для того, щоб обрати певний напрям інноваційного розвитку, менеджерам підприємства необхідно
визначити та оцінити силу впливу факторів успіху
інноваційного розвитку. Основні фактори успіху
інноваційного розвитку промислового підприємства
зображено на рис. 5.
Інноваційний розвиток необхідно проектувати,
як і будь-яку систему, визначити необхідні ресурси
та розробити процеси інноваційної діяльності.
Вибір напрямків інноваційного розвитку підприємства починається з встановлення цілей і завдань
інноваційного розвитку в рамках обраної місії підприємства. Наступним кроком є аналіз внутрішніх
та зовнішніх факторів впливу на підприємство та
пошук ресурсів для інноваційної діяльності, а також
ефективного їх розподілу. При цьому необхідним є
створення моделі організації інноваційної діяльності
підприємства рис. 6.
Процес здійснення інноваційної діяльності підприємства ґрунтується на підпорядкуванні всіх
етапів її розробки і реалізації єдиної цільової установки, місії організації. Першим кроком при плануванні інноваційної діяльності є постановка її цілей,
що випливає із завдань підприємства. Вона здійснюється, виходячи з основної місії, яка визначає
загальний сенс існування підприємства і має важ-

ливий вплив на форму планування. Цілі організації
стають критеріями для оцінки всієї її діяльності та
прийняття управлінських рішень.
Застосування даної моделі надасть можливість
для створення конкурентоспроможного підприємства з високим рівнем інноваційного розвитку.
Висновки. На сьогоднішній день рівень інноваційного розвитку промислових підприємств України
й досі залишається на низькому рівні. Проблема підвищення інноваційної активності промислових підприємств України пов’язана з побудовою обґрунтованого наукового підходу до формування та реалізації
стратегії інноваційного розвитку, який може бути
сформований на основі впровадження нових і удосконалених підходів, алгоритмів, методів та моделей
управління інноваційним розвитком підприємства.
Проведене дослідження доводить необхідність приведення в дію взаємозалежних техніко-технологічних, організаційно-економічних та управлінських
чинників. Розвиток інноваційної діяльності повинен стати невід’ємною складовою частиною реформування економіки країни, адже недостатня увага
до розвитку науково-технічної сфери обумовлює
структурну деформованість економіки та домінування низькотехнологічних виробництв, які малосприйнятливі до наукових досягнень і не можуть
забезпечити підвищення конкурентоспроможності
економіки.
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Визначення місії та цілей підприємства
Розробка базової стратегії підприємства, визначення її відповідності :
- зовнішньому середовищу
- діловому іміджу підприємства
- потенціалу підприємства
- циклу розвитку підприємства
- ступеню ризику, який є прийнятним для підприємства

Визначення інноваційних цілей в розрізі сфер діяльності
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства, визначення ступеню його відповідності
інноваційному клімату

відповідає

чи є умови інноваційного
клімату вирішальними для
реалізації інноваційних
цілей

відповідає

не відповідає
так

внутрішнім потенційним можливостям

підвищення
рівня
інноваційного
потенціалу
підприємства

ні

не відповідає
здатність підприємства
ні
підвищити рівень
так інноваційного потенціалу
до необхідного для
реалізації цілей
підприємства

Створення органу, який відповідає за оцінку відповідності інноваційних цілей всім
необхідним критеріям, впровадження і контроль інновацій
Розробка інноваційних проектів в розрізі сфер діяльності підприємства, експертна
оцінка їх реалістичності й ефективності
Інтеграція інноваційних проектів в загальну інноваційну програму
Розробка інноваційної стратегії підприємства, та узгодження інноваційного бюджету
підприємства
Реалізація інноваційної стратегії підприємства
Редагування інноваційної стратегії підприємства в результаті
зміна місії або цілей
підприємства

зміна рівня інноваційного
потенціалу

Рис. 6. Модель організації інноваційної діяльності на підприємстві
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зміна базової стратегії
розвитку підприємства

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на виявлення сучасних тенденцій
інноваційного розвитку та формування орга-

нізаційно-економічних передумов створення інноваційно-сприятливого середовища на промисловому підприємстві.
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Определены направления для успешной реализации инновационной политики предприятия. Исследованы
факторы инновационного развития промышленного предприятия. Предложен алгоритм для активизации
инновационной деятельности промышленного предприятия. Выявлены основные факторы инновационного
развития промышленного предприятия. Разработана модель организации инновационной деятельности на
предприятии.
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Actions for the successful implementation of innovation policy at the enterprise were identified. Factors of innovative
development of industrial enterprise were investigated. The algorithm for activation of innovative activity of industrial
enterprise was proposed. The main success factors of innovative development of industrial enterprise were identified.
Model of innovation activities at the enterprise was developed.
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