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Визначення складоВих ринку праці В україні 

УДК 331:332.1 Аксьонова М. В.
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Анотація. Розглянуто поняття “ринок робочої сили” і “ринок праці”. Проведено аналіз ринку праці 
в Україні. Проаналізовано проблему безробіття та її причини. Проаналізовано специфіку формування аналі-
тичного забезпечення ринку праці; розглянуто невирішені проблеми; розкрито елементи, що складають по-
точний ринок праці, та можливості їх аналізу на основі статистичних даних.

Ключові слова: ринок робочої сили, ринок праці, безробіття, робоча сила.

Аннотация. Рассмотрены понятия «рынок рабочей силы» и «рынок труда». Проведен анализ рынка 
труда в Украине. Проанализирована проблема безработицы и ее причины. Проанализирована специфика форми-
рования аналитического обеспечения рынка труда; рассмотрены нерешенные проблемы; раскрыты элементы, 
составляющие текущий рынок труда, и возможности их анализа на основе статистических данных.

Ключевые слова: рынок рабочей силы, рынок труда, безработица, рабочая сила.

Annotation. The article discusses the concept of “labor market” and “labor market”. The analysis of the labor 
market in Ukraine. The problems of unemployment and its causes. Specificity of formation of analytical support the labor 
market, the problems that are not solved, reveals elements that make up the current labor market and the possibility of 
analysis based on statistical data.

Кeywords: labor market, job market, unemployment, labor force.

В останні роки в економічній, соціологічній, філософській літературі поняття «ринок робочої сили» і «ри-
нок праці» вживаються як тотожні. Це викликає закономірне питання про те, що є товаром – робоча сила чи 
праця? У конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП) підкреслюється, що праця не є товаром. Більшість 
західних економістів частіше пишуть про працю як про товар і про ринок праці. В останні роки з'явилися роботи, 
де ринок праці та ринок робочої сили розглядаються як самостійні поняття, за якими стоять відповідні соціально-
трудові відносини [1–3].

З метою подальшого вивчення проаналізуємо сутність і зміст понять «праця» і «робоча сила». Під працею 
розуміється доцільна діяльність людини, під робочою силою – частина населення, що має здатність до праці, яка 
використовується для виробництва матеріальних і духовних цінностей.

Існує думка, що поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» відрізняються одне від одного тим, що ро-
боча сила являє собою потенційну здатність до праці, а праця – функціонуючу здатність. Відповідно до цього 
поняття «ринок робочої сили» трохи ширше, бо охоплює відносини не тільки щодо зайнятого, а й незайнятого 
населення, що шукає роботу, тобто безробітних. Отже, ринок робочої сили розширює межі соціально-трудових 
відносин до масштабів економічно активного населення, й у вузькому розумінні поняття «ринок робочої сили» 
можна використовувати для характеристики відносин щодо безробітних [4]. Деякі автори також використову-
ють термін «ринок робочої сили», розглядаючи його як сферу обігу специфічного товару «робоча сила» [5]; як 
інститут взаємодії споживачів робочої сили, тобто роботодавців (юридичних і фізичних осіб), з одного боку,  
і конкретних фізичних осіб, що мають певні фізичні й розумові здібності, професійні знання, навички й уміння –  
з іншого [6]. Існує думка, що економічно прийнятним і рівнозначним варто вважати використання двох термінів – 
ринок робочої сили та ринок праці, оскільки вони тісно пов'язані, взаємно доповнюють одне одного, переходячи 
в процесі ринкових відносин з одного в інший [7].

Враховуючи означені погляди, можна зробити висновок про те, що, визначаючи поняття «ринок пра-
ці», варто виходити з вимог комплексного, системного та діалектичного підходів із застосуванням методології 
соціально-економічного аналізу. Комплексний підхід до визначення цього поняття складається в сукупному ура-
хуванні організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових та інших аспектів за умов домінування 
соціально-економічних. Системний підхід відображає урахування взаємозв'язків між окремими аспектами, ме-
ханізмами ринку праці та їх елементів і полягає у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення. 
З  точки зору діалектичного методу ринок праці варто розглядати як сукупність відносин між людьми з приводу 
відтворення робочої сили.

© Аксьонова М. В., Крюкова К. О., 2016 
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У той же час за визначенням МОП, якого також додержуються багато зарубіжних фахівців, ринок праці – це 
сфера, де підприємці і трудящі спільно ведуть переговори щодо заробітної плати й умов праці [8; 9]. Це визна-
чення орієнтується на трудові відносини та механізми встановлення ціни праці, тобто носить інституціональний 
характер.

Діапазон визначень поняття «ринок праці» дуже широкий. У контексті подальшої організації аналізу стану 
ринку праці його слід розглядати як економічну категорію, тобто наукове поняття, що абстрактно характеризує 
сутність процесу або явище, сприяючи визначенню стійких причинно-наслідкових зв'язків. Ринок праці характе-
ризує стан економіки в цілому [10].

Узагальнюючи наявні у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі визначення, доцільним є визначати 
поняття «ринок праці» як систему соціально-економічних відносин із приводу умов купівлі-продажу робочої 
сили, у котру входять відносини забезпечення зайнятості, соціального захисту і гарантій, оптимального співвідно-
шення попиту та пропозиції робочої сили, ціни праці, страхування по безробіттю, тимчасовій непрацездатності, 
які мають товарний характер, що пронизує усі фази відтворення робочої сили і регулюється системою економіч-
них, соціальних, правових норм і відповідних інститутів, що забезпечують раціональне використання робочої 
сили, включаючи історично сформований механізм саморегулювання, що реалізує соціально-трудові відносини 
і сприяє встановленню та дотриманню балансу інтересів між працівниками, роботодавцями, посередниками та 
державою.

Перевагою цього визначення від більш вузьких є те, що до нього відноситься не тільки сфера обміну (купівлі-
продажу) робочої сили [11–13], а вся сфера її відтворення (ринкові механізми освіти, професійної підготовки, 
управління персоналом на виробництві), сукупність державних інститутів, що безпосередньо й опосередковано 
впливають на ринок праці.

Для найбільш повного аналізу ринку праці як економічної категорії потрібне розкриття його складу, тобто 
сукупності елементів і процесів, що утворюють цей ринок. Необхідним компонентом складу ринку праці є його 
структура, що виступає як єдність стійких взаємозв'язків між його елементами. Ринок праці є одним із елементів 
системи ринків економічних ресурсів, при цьому сам ринок праці є системою елементів, що перебувають у від-
носинах і зв'язках між собою й утворюють певну цілісність. Сутність ринку праці визначають суб'єкти, об'єкти 
і суб’єктно-об'єктні відносини. Економічний суб'єкт являє собою економічно відособлену фізичну чи юридич-
ну особу, що існує з метою створення продукту, виконання робіт, надання послуг відповідно до принципів ді-
яльності певної економічної системи на основі персоніфікації інтересів. Суб'єкти ринку праці мають різнома-
нітні потреби й інтереси, тобто внутрішні рушійні фактори діяльності, що спонукають людей вступати у певні 
соціально-економічні відносини. У структурі суб'єктів ринку праці можна виділити державу, роботодавців, на-
йманих працівників і посередників. Наймані працівники виступають на ринку з пропозицією своєї робочої сили 
і можуть бути згруповані як працездатне, економічно активне й зайняте населення [14]. 

Роботодавцями є юридичні і фізичні особи, а також держава як колективний підприємець, що використо-
вують у своїй господарчій діяльності найманих працівників. Роботодавці пред'являють платоспроможний попит 
на товар «робоча сила».

Об'єктом ринку праці є специфічний товар – «робоча сила». Робоча сила – це «сукупність фізичних і ду-
ховних здібностей, якими володіє організм, жива особа людини і які застосовуються кожного разу, коли вона 
виробляє будь-які споживчі вартості» [1]. Носіями робочої сили є люди, наділені фізіологічними, соціальними, 
культурними, релігійними, політичними й іншими людськими якостями. Ці особливості впливають на інтереси, 
мотивацію, ступінь трудової активності людей і відображаються на стані ринку. Ціна робочої сили являє собою 
не просто різновид ціни економічного ресурсу, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя пра-
цівника. Отже, при аналізі категорій ринку праці необхідно враховувати існування «людських» елементів.

Ринок праці є одним із типів ринків з економічного призначення. Застосування поняття «ринок» до аналізу 
трудової сфери не прирівнює робочу силу до звичайних товарів. На відміну від інших типів ринків, ринок пра-
ці має не тільки ресурсний, товарний характер, а і «…породжує незрівнянно більше економічних і соціальних 
проблем, … соціальну напруженість у суспільстві, … а також різноманітні організації найманих працівників, ... 
роботодавців» [1].

Попит на робочу силу визначається потребами роботодавців у найманні певних працівників необхідної 
кваліфікації для виробництва товарів і послуг. Пропозиція робочої сили визначається потребами людей праце-
здатного віку у відтворенні своїх здібностей і підтримці достатнього рівня добробуту. 

Ще одним суб'єктом є держава, у задачі якої входить регулювання відносин між роботодавцями і наймани-
ми працівниками, або їх об'єднаннями, розробка трудового законодавства, проведення активної і пасивної полі-
тики на ринку праці з метою пом'якшення проблеми безробіття, де вона виступає гарантом соціального захисту. 
Свої функції держава виконує через інфраструктуру ринку праці, де головним інституціональним елементом є 
Державна служба зайнятості. Рівень розвитку інфраструктури ринку праці є найважливішим критерієм його 
якісної характеристики. Інфраструктуру ринку праці можна визначити як його складову частину, що включає 
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державні установи, недержавні структури сприяння зайнятості (кадрові, рекрутингові агентства), кадрові служби 
підприємств і фірм, громадські організації і фонди, а також нормативно-правове, інформаційне, організаційне, 
фінансове і науково-методичне забезпечення, що сприяють найбільш ефективній взаємодії попиту та пропозиції 
робочої сили [15].

Світовий досвід свідчить, що ринок праці не може існувати поза конкурентною економікою, він є невід'ємною 
складовою частиною всього ринкового механізму господарювання, що викликає необхідність урахування про-
блем зайнятості при інтеграції України у міжнародне співтовариство [14]. 

«Ринок праці не може існувати сам по собі, лише на основі функціонування механізму узгодження інтересів 
двох категорій партнерів – роботодавця та найманого працівника. Він примушує суспільство створювати механіз-
ми вищого порядку, які, підтримуючи творчі, динамічні властивості ринку робочої сили, могли б нейтралізувати 
його руйнівні сили». У цьому полягає основна розбіжність ринку праці з іншими ринками [1].

На сьогодні для ринку праці України характерні такі тенденції: висока мобільність робочої сили; велика 
ємність з достатньою кількістю пропозицій працевлаштування; зменшення загальної чисельності зайнятого на-
селення; зниження числа вивільнених працівників і збільшення кількості працевлаштованих службою зайнятості; 
диференціація регіонів і галузей за рівнем зареєстрованого безробіття.

На ринку здійснюється масове пересування робочої сили, постійно змінюється її кількісний і якісний склад. 
Одночасно з цим постійно змінюється попит на робочу силу, оскільки структурні зміни економіки вимагають 
спеціальної висококваліфікованої підготовки працівників, освоєння ними нових професій. У кожний певний мо-
мент існує невідповідність між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили [28].

Українські економісти по-різному трактують поняття первинного і вторинного ринку праці. І. Петрова за-
значає, що в першому типі первинних робочих місць зайняті працівники, що мають вищу та середню професійну 
освіту, адміністративно-управлінський персонал, висококваліфіковані працівники. Це найбільш високооплачу-
вані групи, зайнятість яких стабільна та гарантована. Другий тип, що складається з вторинних робочих місць, не 
вимагає спеціальної підготовки та високої кваліфікації. У нього входять некваліфіковані робітники, працівники 
сфери обслуговування, нижчі категорії службовців, що працюють по короткострокових контрактах і частково 
зайняті [17]. Д. Богиня вважає, що необхідно при цьому враховувати різний ступінь психологічної готовності 
і конкурентоспроможності працівників на ринку [18]. Найбільш характерними видами вторинної зайнятості для 
України на сьогодні є сумісництво, робота за контрактами і замовленнями, вулична торгівля, надання професій-
них послуг. 

Враховувати й аналізувати розміри і структуру вторинної зайнятості практично неможливо, тому що 
в основ  ному вона організовується у вигляді самозайнятості, а дані по сумісництву і діяльності по контрактах не 
систематизовані і простежуються тільки в Державних податкових інспекціях за місцем проживання.

Використання показників поточного попиту та пропозиції робочої сили і зроблених на їх основі розрахун-
ків має сприяти високій точності прогнозів зайнятості. Зайнятість може розглядатися не тільки як економічний 
показник, але і як відносини між суб'єктами ринку праці [19–21]. Відносини зайнятості містять у собі пошук ро-
боти та робочої сили, порядок наймання і вивільнення працівників, умови праці і її оплати, навчання і підготовку 
кадрів поза і в процесі виробництва, професійну мобільність. Зайнятість виражає не тільки стан відповідності 
попиту та пропозиції праці, а є сукупністю дій, пов'язаних із формуванням способів залучення працездатних 
груп населення в господарську діяльність. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» зайнятість 
населення – це діяльність, пов'язана із задоволенням власних і суспільних потреб і така, що, як правило, прино-
сить їм дохід у грошовій або іншій формі [22].

В Україні сформувалися «офіційний» і «неофіційний» ринки праці, де, на нашу думку, неофіційному ринку 
праці в більшому ступені властива неформальна зайнятість, а невід'ємною рисою офіційного ринку праці є при-
ховане безробіття. Дослідження неформальної зайнятості і прихованого безробіття зараз досить перспективно, 
тому що ці явища обумовлюють закономірності становлення і функціонування українського ринку праці в пере-
хідній економіці. Існує думка, що неформальний ринок праці є так званим «тіньовим» ринком із забороненими 
законодавством видами діяльності [17; 23; 27].

Аналіз поточного ринку праці дозволяє розглянути проблему регульованого та нерегульованого ринку пра-
ці. Поточний ринок праці утворює два взаємозалежних ринки: відкритий і прихований. У складі того й іншого 
можна виділити офіційну і неофіційну частини.

Відкритий ринок праці являє собою все економічно активне населення, яке фактично шукає роботу і по-
требує профорієнтації, підготовки і перепідготовки, а також всі вакантні робочі і навчальні місця у всіх секторах 
економіки. Його офіційна частина включає вільну робочу силу та вакансії, зареєстровані в державних центрах за-
йнятості, а також навчальні місця в державних і недержавних навчальних закладах; його неофіційна частина вклю-
чає роботодавців і найманих працівників, які самостійно вирішують проблеми найму та працевлаштування. 

Прихований ринок праці складають потенційні безробітні, формально якийсь час зайняті в економіці. Його 
офіційна частина включає осіб, що реєструються статистикою, які знаходяться в адміністративних відпустках 
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із ініціативи керівництва або змушені працювати неповний робочий день, тиждень; його неофіційна частина 
по суті не підлягає обліку, тому що в неї може включатися вторинна зайнятість і тіньова економіка. З цього ви-
пливає, що до нерегульованого ринку праці сьогодні відноситься частина, значно більша, ніж до регульованого. 
Склад нерегульованого ринку утворюють неофіційна частина відкритого і весь прихований ринок праці, розміри 
офіційної частини якого державі відомі, а про неофіційну невідомо нічого.

Неофіційність відкритого ринку пов'язана з тим, що величезна частина активного населення не звертається 
за сприянням у службу зайнятості. Не всі, що звертаються, реєструються в ній, а з зареєстрованих не всі одержу-
ють статус безробітного. І навпаки, ті, що не звернулися, працевлаштовуються, тимчасово або постійно, однак ці 
факти ніде не реєструються. 

Таким чином, аналізу піддається лише офіційна частина відкритого ринку, де статистичні дані в більшому 
ступені можуть дати картину ситуації в цій частці ринку й у меншому ступені офіційна частина прихованого 
ринку, де великий ступінь погрішності через відсутність або неправдивість деяких первинних даних.

Аналітичне забезпечення вимагає коректування методичних підходів із урахуванням специфіки регіону [24; 
25], з огляду на особливості його історичного, економічного, національного тощо розвитку, при цьому принципи, 
цілі, нормативи регулювання залишаються єдиними для всієї України. На рівні регіонів з'являються ініціативи, 
які здобувають або нормативну форму, або форму реального виконання і поліпшують конкретну ситуацію на ре-
гіональному ринку праці. Науковий і практичний інтерес представляють специфічні риси ринків праці областей 
України і можливість їх співставлення.

Сучасний український ринок праці існує фактично як сукупність безлічі регіональних ринків із їх специ-
фічними проблемами. Кожна територія має свій ринок праці зі специфікою демографічної ситуації, галузевої 
структури виробництва, економічної активності населення і низкою інших факторів. Д. М. Стеченко [26] виділяє 
в Україні п'ять типів ринку праці, визначаючи в кожному специфічні тенденції і характеристики. 

Залежно від професійної категорії або регіону існує багато спеціалізованих ринків праці. У зв'язку зі зміна-
ми обставин часто виникають труднощі при спробі співвіднести їх один з одним. Постійно виникають безробіття 
і вільні робочі місця, і потрібен час для установлення відповідності між ними. Відповідність між попитом і про-
позицією на ринку праці залежить від багатьох факторів. 

Гнучкість ринку праці залежить від таких умов:
географічної мобільності людей, що може усунути місцеві проблеми безробіття; −
допомоги на переїзд і піднімальних, котрі дозволять наблизити робочі місця до безробітного; −
підвищення мобільності капіталу, необхідного для переміщення робочих місць в охоплені безробіттям  −

території;
податкової системи, де прибутковий податок і соціальні внески створюють різницю між заробітною пла- −

тою після вирахування податку – з одного боку і загальними витратами роботодавців на заробітну плату – з іншого. 
І чим вона більше, тим дорожче обходиться підприємцям як засіб спонукання робочої сили до переїзду або зміни 
роботи. Високі прибуткові податки і внески підприємців діють навпаки, знижуючи мобільність.

В Україні буде зростати рівень безробіття за рахунок легалізації схованого безробіття і зростання вартості ро-
бочої сили, що мимоволі приводить до її скорочення у зв'язку з необхідністю зменшення витрат на виробництво 
продукції і підвищення її конкурентоспроможності. До того д технологічне відновлення виробництва скорочує 
витрати, воно коштовне і вимагає капіталовкладень, тому на сучасному етапі виробництва будуть позбавлятися 
надлишку робочої сили. Цю тенденцію удасться перебороти лише тоді, коли у зв'язку з очікуваним зростанням 
виробництва вдасться зменшити відсоток нарахування на заробітну плату. 

Висновки. Визначаючи поняття «ринок праці», рекомендується розглядати його як систему соціально-
економічних відносин із приводу умов купівлі-продажу робочої сили, які пронизують усі фази її відтворення, 
що регулюється за допомогою норм і інститутів, а також механізму саморегулювання, що сприяє збалансуванню 
інтересів працівників, роботодавців і держави. 

Науковий керівник  – канд. екон. наук, доцент Єрмоленко О. А. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие из-за массовой миграции. Уделено внимание пробле-
ме интеграции на современном этапе. Проанализирована ситуация, сложившаяся в Европе, а также определе-
ны основные причины миграции.
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Анотація. Розглянуто проблеми, які виникають внаслідок масової міграції. Приділено увагу проблемі 
інтеграції на сучасному етапі. Проаналізовано ситуацію, що склалася в Європі, а також визначено основні при-
чини міграції.
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Annotation. The problems arising from mass migration. Attention is paid to the problem of integration today. 
Analyzed the situation in Europe as well as the basic causes of migration.

Кeywords: mass migration, crisis, emigrants.

На сегодняшний день проблема массовой миграции актуальна как никогда, доказательством этому явля-
ется сложившийся Европейский миграционный кризис. Неграмотная политика стран Ближнего Востока, США, 
Африки и Европы привела к тому, что более миллиона людей находятся в бегстве от войны и в поисках более 
высокого уровня жизни.

Миграционный процесс ученые исследуют уже не одно столетие. Существует множество подходов к изуче-
нию проблемы. За рубежом широко известны такие ученные, как А. Ландри, Д. Кейнс, Ф. Ноутстейн. В Украине 
изучением этой проблемы занимались Л. Сохань, Д. Выдрин и многие другие.

Цель изучения данной проблемы: рассмотрение причин массовой эмиграции, обзор сложившейся ситуа-
ции в Европе, особенности этого процесса, роль миграции.

Известно, что, кроме естественного движения населения, одним из важных факторов, предопределяющих 
изменение численности населения страны, является механическое перемещение людей, или миграция. Мигра-
ция – это перемещение людей с переменой места жительства. Массовая миграция населения стала одним из 
характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины XX века. Миграции имеют разную направ-
ленность, продолжительность, интенсивность в зависимости от многих факторов и причин [1].

На миграцию населения влияет ряд причин и факторов, имеющих многообразный и сложный характер. 
Можно объединить факторы в следующие группы. К объективным факторам относятся: выталкивающие фак-
торы (экологические катастрофы, бедность, конфликты, низкий уровень жизни, низкая заработная плата, пре-
следования, перенаселение стран, войны, высокий уровень безработицы, голод и т. п.). Притягивающие факторы: 
безопасность, более высокий уровень жизни и оплаты труда, очевидные потребности в трудовых ресурсах эко-
номик активно развивающихся и развитых стран, дефицит собственных трудовых ресурсов в развитых странах, 
возможности трудоустройства, благоприятные природно-климатические условия. Информационные факторы: 
интернет, информационные технологии, средства массовой информации. Коммуникативные факторы: сниже-
ние затрат на транспорт и связь, развитость транспортного сообщения между странами. 

Различают субъективные факторы: ценностные ориентации; наличие потребности в самореализации, стрем-
ление улучшить свое материальное положение, трудоустроиться, познакомиться с миром, повысить уровень об-
разования, воссоединение семьи и, конечно, невозможность удовлетворения этих потребностей без миграции; 
психологические установки и наличие личных контактов за рубежом, миграционного опыта [2].

Непосредственными причинами и стимулом резкого увеличения числа беженцев в Европу 2015 года явля-
ются следующие. Во-первых, отсутствие перспектив: гражданская война в Сирии, войны в Афганистане и Ираке 
(основные страны отхода беженцев) препятствовали возращению беженцев на родину, а собственные средства 
к существованию, которые на исходе (беженцы не имеют права работать), вынудили людей покинуть лагеря (на 
время рассмотрения заявок правительства стран для размещения большого количества людей организовывают 
лагеря, так называемые лагеря беженцев) в направлении стран Европы в надежде на более высокий уровень жиз-
ни. Во-вторых, ухудшение финансирования лагерей для беженцев в Ливане, Иордании и Турции (ввели плату 
за использование воды и электричества, сократили рациона питания беженцев, а также лишили возможности 
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посещения школ детям беженцев). В-третьих, расширение территорий, которые находятся под контролем ИГИЛ 
(Исламского государства), что, в свою очередь, способствовало увеличению количества беженцев. В-четверых, ис-
пользование беженцами нового, безопасного маршрута через Средиземное море – Грецию – Македонию, да-
лее в ЕС (вместо старого маршрута: Средиземное море – Ливия – Италия). В-пятых, вторая гражданская война 
в Ливии, которая раньше сама по себе являлась целью прибытия эмигрантов, вынудила многих беженцев из 
самой Ливии и стран Северной Африки сменить желаемую страну проживания на страну Европейского Сою-
за. В-шестых, власти Македонии в июне 2015 года приняли решение, по которому осуществлялась выдача трех-
дневной визы беженцам, что позволило эмигрантам пересекать страну в направлении Европы без регистрации, 
к тому же это стимулировало миграционный поток. Согласно Дублинскому соглашению регистрация должна 
происходить в первом государстве-члене ЕС, в которое въехал беженец.

Вследствие массовой миграции возникает ряд проблем: перераспределение бюджета, нехватка средств для 
реализации новых проектов, экономическая нестабильность, повышение налогов, межнациональные конфлик-
ты, проблема интеграции (культура, религия, языковой барьер). Но если контролировать поток эмигрантов, то 
можно решить несколько серьезных проблем. Правительства развитых стран вполне осознают, что миграция 
является важным ресурсом их развития, особенно в условиях старения населения и ставшего хроническим дефи-
цита трудовых ресурсов в определенных отраслях. Именно поэтому в период глобального кризиса, несмотря на 
рост антимигрантских настроений в обществе, многие государства продолжали «держать двери приоткрытыми» 
для мигрантов, чтобы в дальнейшем те смогли заполнить отрасли, в которых наблюдалась нехватка рабочих. 

Процесс интеграции эмигрантов в общество – главная трудность для европейских государств. Интеграция 
– это сложный процесс, результат сближения, взаимодействия и объединения в единое. Он требует серьезных со-
циальных и психологических осмыслений и длительного времени. Власти принимающей стороны ставят перед 
собой и гостями непосильную задачу, при этом желают видеть положительный результат, но это невозможно, 
ведь трудно интегрироваться без конкретного представления о «завтрашнем дне».

Исходя из этого, вполне обоснованы возражения мигрантов в отношении интеграции. Считаем, что в этой 
ситуации правильнее было бы говорить о социальной адаптации, о приспособлении к социальной среде, со-
циальным условиям. Социальная адаптация выступает первой ступенью интеграции. Здесь, конечно, требуется 
помощь мигрантам в поиске работы и жилья, изучении языка, в получении образования, медицинского обслу-
живания [4].

Официальные власти ужесточают свои миграционные законы, вынуждает их нежелание иностранного кон-
тингента интегрироваться в западные общества. Например, такая страна, как Нидерланды, которая всегда была 
доброжелательна к мигрантам, начала ограничивать въезд иностранцев в страну. Не так давно было выслано из 
страны 26 тыс. мигрантов, большая часть которых уже живет несколько лет в этой стране. Главным аргументом 
в отказе визы является то, что иностранцы плохо интегрируются в систему общества, что создает в государстве 
нестабильную обстановку. К тому же они все активнее отстаивают свои этнические атрибуты, этнический образ 
жизни. В частности, сегодня существует противостояние между мигрантами-мусульманами и властями Фран-
ции. Суть этого противостояния в том, что представители исламской религии недовольны тем, что правительство 
запретило ношение хиджабов (мусульманских платков) в высших учебных заведениях и государственных школах. 
Подобные проблемы все чаще возникают Англии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Швеции. С ними сталкива-
ются не только европейские государства. Не так давно Аж. Говард, премьер-министр Австралии, заявлял, что 
намерен ввести тесты для мигрантов на знание культуры, истории Австралии, английского языка, чтобы помочь 
созданию «сильной национальной идентичности». Такое явление называется дезинтеграцией, которая приводит 
к возникновению межэтнических конфликтов, ксенофобским настроениям. Поэтому власти делают все, чтобы 
между коренным населением и пришедшим не возникали стычки, чтобы австралийцы толерантно относились 
к мигрантам. К этой задаче подключается СМИ, создаются кинофильмы и песни о дружбе между представителя-
ми некоренных и коренных этносов. Важным атрибутом толерантности является этнокорректность в отношении 
мигрантов. Причем важно учитывать, что слово «этнокорректность» имеет на разных языках различные оттенки. 
Как мы видим, процесс интеграции многоуровневый и сложный. Для того чтобы он прошел максимально эффек-
тивно, следует учитывать аспекты, упомянутые выше [4].

Вывод, который можно сделать относительно роли миграционного процесса в современном мире, таков: 
миграция – это экономический процесс, трансформирующий систему общества [5].

Но, независимо от того, позитивна или негативна роль миграции, она представляет собой неустранимую 
реальность современной жизни общества.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зайцева И. С. 
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by reasons of financial risks in the company, the basic principles of financial risk management and methods of neutra-
lization.

Кeywords: financial risks, neutralization, management.

Економічна ситуація, що склалася в Україні, загострює питання ефективного розвитку вітчизняних підпри-
ємств, функціонування яких відбувається в умовах невизначеності та спричинених нею ризиків.

Актуальність теми цієї роботи визначається тим, що сучасний бізнес неможливий без ризику. Ризик – це 
зворотний бік свободи підприємництва. З розвитком ринкових відносин у нашій країні посилюється конкурен-
ція, розширюються можливості діяльності. Щоб досягти успіху у своїй справі, потрібні оригінальні рішення і дії. 
Потрібен постійний творчий пошук, потрібна мобільність і готовність до впровадження всіх можливих технічних 
і технологічних нововведень, а це неминуче пов'язане з ризиком.

Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених із питань ризик-менед-
жменту, матеріали періодичних видань. Цій проблемі присвячені праці таких науковців: Ковальової А. М.,  
Крейнина М. Н., Проданова Н. А., Черкасова В. В., Шапкіна А. С., Яковлєвої І. М. Однак зазначена проблема по-
требує подальшого вивчення.

Подальше дослідження цього питання, а також розробка та впровадження у практику вітчизняних під-
приємств конкретних методик і напрямів управління фінансовими ризиками, удосконалення методів та інстру-

© Амалієва Е. З., 2016 
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ментів скорочення негативних наслідків їх прояву сприятиме розвитку підприємств різних форм власності та гос-
подарювання в цілому, підвищенню ефективності функціонування й прибутковості підприємства зокрема  [1].

Метою цієї роботи є дослідження управління фінансовими ризиками та визначення шляхів їх нейтралі-
зації.

Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризиками. Вплив цих ризиків став особливо від-
чутним із переходом до ринкової економіки. Серед усіх ризиків діяльності суб’єктів господарювання фінансові 
ризики є основними, оскільки ставлять під загрозу подальшу успішну діяльність підприємства. Їхня дія зумовлює 
зниження фінансових результатів і фінансової стійкості підприємства.

За своєю суттю фінансовий ризик – це усвідомлена можливість небезпеки виникнення непередбачених 
втрат очікуваного прибутку, майна, грошей через випадкові зміни умов економічної діяльності, несприятливі об-
ставини [2]. Отже, можна сказати, що фінансові ризики – це спекулятивні ризики. 

Особливістю фінансового ризику є імовірність зазнати збитків внаслідок проведення будь-яких операцій 
у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, 
який випливає з природи цих операцій, тому суть ризику полягає в імовірності настання або ненастання події 
з можливими негативними наслідками через обмеженість матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Причини виникнення фінансових ризиків різноманітні, їх поділяють на зовнішні та внутрішні. До основних 
зовнішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести такі: слабка та нестабільна економіка країни; 
економічна криза; інфляція; неефективне державне регулювання банківської облікової ставки; підвищення рівня 
конкурентної боротьби; зниження цін на світовому ринку; політичні чинники тощо. Всі ці причини мають зо-
внішнє щодо підприємства походження, тому їх підприємство контролювати не може [1].

До внутрішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести: підвищення витрат на підприєм-
стві, незадовільну фінансову політику підприємства, неефективне управління витратами, доходами та фінансо-
вими результатами [3].

Внутрішні фінансові ризики підприємства залежать від впливу таких груп чинників:
1)  виробничо-комерційні чинники виникають у процесі виробничої діяльності у випадку виникнення пе-

ребоїв і зменшення обсягів виробництва, збільшення матеріаломісткості та трудомісткості продукції, а також 
вони пов'язані з реалізацією продукції, закупівлею сировини, матеріалів тощо. Яскравим прикладом таких ризи-
ків може бути: 

низька ефективність використання основних виробничих засобів; −
невдало вибрана або недостатньо диверсифікована асортиментна структура продукції;   −
висока частка постійних витрат;  −
високий рівень матеріаломісткості та трудомісткості продукції; −
надмірний обсяг страхових і сезонних запасів;  −
неефективна цінова політика;  −
неефективні виробничий менеджмент і маркетингова політика; −

2)  інвестиційні чинники (збільшення термінів будівництва інвестиційних об’єктів; істотні перевитрати ін-
вестиційних ресурсів; тривалий термін окупності інвестицій; невдало сформований фондовий портфель; неефек-
тивний інвестиційний менеджмент);

3) фінансові чинники виникають у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансо-
вими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами 
та ін.). Причинами таких ризиків є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного 
процентів, зменшення вартості цінних паперів тощо. Масштаби фінансового ризику в тих підприємств, які є про-
фесійними учасниками фінансового ринку, як правило, значно більші. 

Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками підприємства відіграє механізм нейтралізації ризиків, 
який ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат [2].

До основних механізмів нейтралізації фінансових ризиків відносять: уникнення ризику, утримання ризику, 
мінімізація ризику, передача ризику.

Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю виключають конкретний 
вид фінансового ризику. До таких заходів, перш за все, слід віднести відмову від здійснення фінансових операцій 
з надмірно високим рівнем ризику. Але водночас при цьому підприємство втрачає запланований дохід і при-
буток від операції, тобто виникає ризик упущеної вигоди [3]. Для уникнення окремих видів фінансових ризиків 
можуть використовуватися специфічні заходи, спрямовані на нейтралізацію самої причини виникнення ризи-
кової ситуації. Так, для нейтралізації ризику втрати фінансової стійкості необхідно відмовлятися від надмірного 
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позикового фінансування. Для уникнення ризику неплатоспроможності потрібно утримуватися від створення 
надмірних неліквідних активів.

Утримання ризику працює у поєднанні з внутрішнім страхуванням. Зменшення ризиків здійснюється шля-
хом диверсифікації, лімітування та хеджування. Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом встанов-
лення відповідних фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямками фінансової діяльності з метою фік-
сації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства рівні. Перелік нормативів (лімітів) залежить 
від виду ризику, що лімітується. Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виник-
нення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм хеджування 
полягає у проведенні протилежних фінансових операцій з ф’ючерсними контрактами й опціонами на товарній 
і фондовій біржах. Механізм диверсифікації використовується для нейтралізації негативних фінансових наслідків 
несистематичних видів ризиків. Принцип дії цього механізму заснований на поділі ризиків. Як основні форми 
диверсифікації фінансових ризиків підприємства можуть бути використані такі її напрямки:

диверсифікація видів фінансової діяльності (полягає у використанні короткострокових фінансових вкла- −
день, формуванні кредитного портфеля, здійсненні реального інвестування, формуванні портфеля довгострокових 
фінансових вкладень тощо);

диверсифікація валютного портфеля підприємства полягає у виборі для проведення зовнішньоекономіч- −
них операцій кількох видів валют;

диверсифікація депозитного портфеля – розміщення великих сум тимчасово вільних грошових коштів на  −
зберігання в кількох банках;

диверсифікація кредитного портфеля полягає у розширенні кола покупців продукції підприємства  −
і спрямована на зменшення його кредитного ризику;

диверсифікація портфеля цінних паперів дозволяє знижувати рівень несистематичного ризику портфе- −
ля, не зменшуючи при цьому рівень його прибутковості;

диверсифікація програми реального інвестування – включення в програму інвестування різних інвести- −
ційних проектів із альтернативною галузевою та регіональною спрямованістю, що дозволяє знизити загальний 
інвестиційний ризик по програмі [4]. 

Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням; здійснюється за певними напрямами: передача 
ризику шляхом укладання договору факторингу, договору поруки, біржевих угод тощо.

Також підприємство може приймати ризик на себе. Такий метод полягає у пошуку підприємством джерел 
необхідних ресурсів для покриття можливих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, 
що залишилися після настання фінансового ризику.

Отже, можна сказати, що фінансові ризики – це імовірність втрати підприємством фінансових ресурсів. 
Існують певні механізми нейтралізації фінансових ризиків, а саме уникнення ризику, утримання ризику, мінімі-
зація ризику, передача ризику. Незапровадження відповідної політики на підприємстві може призвести до його 
значних збитків або взагалі до банкрутства і наступної ліквідації суб’єкта господарювання. Така ситуація може 
призвести до негативних наслідків в цілому по країні, а то й взагалі – до розвитку фінансової кризи.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Сабліна Н. В. 
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Анотація. Розглянуто стан і проблеми неплатоспроможності вітчизняних підприємств; запропоновано 
основні заходи, які спрямовані на усунення наслідків неплатоспроможності. Систематизовано й узагальнено 
основні ознаки неплатоспроможності суб’єктів господарювання, що знаходяться у кризисному або на межі 
кризисного стану. 

Ключові слова: неплатоспроможність, банкрутство, ознаки неплатоспроможності, заходи уникнення 
неплатоспроможності.

Аннотация. Рассмотрены состояние и проблемы неплатежеспособности отечественных предприятий; 
предложены основные мероприятия, направленные на устранение последствий неплатежеспособности. Си-
стематизированы и обобщены основные признаки неплатежеспособности субъектов хозяйствования, которые 
находятся в кризисном или на грани кризисного состояния.

Ключевые слова: неплатежеспособность, банкротство, признаки неплатежеспособности, меры предот-
вращения неплатежеспособности.

Annotation. The state and the insolvency problem of domestic enterprises, provides the main measures taken to 
address the consequences of insolvency. Systematized and summarized the basic features of insolvency of undertakings 
which are in a crisis or on the verge of crisis situation.

Кeywords: insolvency, bankruptcy, insolvency signs, measures to avoid insolvency.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю у більш детальному розгляді неплатоспроможності та 
удосконалення відносин неплатоспроможності, які б сприяли високій результативності роботи підприємства,  
а отже, і підвищенню ефективності виробництва підприємства. 

Ґрунтовне дослідження теоретичних і практичних питань інституту неспроможності здійснено у працях 
українських та зарубіжних учених: Р. Г. Афанасьєва [2], О. А. Беляневич [3], О. М. Бірюкова [3], С. В. Васильєва [4], 
O. О. Терещенко [5].

Метою дослідження є вивчення теоретичних і практичних проблем відносин неплатоспроможності вітчиз-
няних підприємств, надання конструктивних пропозицій щодо їх удосконалення.

Об’єктом дослідження є відносини, які виникають унаслідок неплатоспроможності суб’єкта господарюван-
ня і пов’язані із застосуванням процедур, спрямованих на її відновлення.

Предметом дослідження є особливості здійснення конкурсних процедур у рамках провадження справи про 
банкрутство.

Неплатоспроможність господарюючого суб'єкту настає в результаті нераціональної організації його 
товарно-грошових трансакцій, внаслідок надмірного нагромадження прострочених дебіторсько-кредиторських 
заборгованостей, з одночасною демонетизацією і дезінтеграцією фінансового потоку. Основні ознаки неплато-
спроможності наведено на рис. 1.

У безлічі випадків неплатоспроможний, на перший погляд, боржник має внутрішні резерви, і їхня інтенсив-
на мобілізація буде прямо сприяти відновленню його платоспроможності до початку процедур банкрутства [2].

Промислове підприємство відповідно до технології виробництва продукції, що випускається, закуповує си-
ровину і комплектуючі, компенсує постійні витрати, тарифні витрати, оплачує працю персоналу, здійснює про-
центні платежі з обслуговування позик. Проте, якщо від покупця не була отримана оплата, відвантажений товар 
перетворюється в засоби в розрахунках і тільки пізніше перетворюється у гроші.

Кредиторська заборгованість, у свою чергу, виникає в підприємства при одержанні ним грошових і ін ших 
майнових внесків від засновників, від постачальників – розстрочок або відстрочок платежів, а також при несвоє-
часній оплаті за отримані товари, роботи, послуги, податкові зобов'язання. Така заборгованість означає тимчасо-
ве використання чужих коштів. Кредиторська заборгованість промислового підприємства, таким чином, завжди 
сполучена з наступним утворенням дебіторської [4].

© Андрейко Я. С., 2016 
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неспроможність боржника задовольнити вимоги 
кредиторів по оплаті товарів, в тому числі забезпе-
чити платежі до бюджету, та позабюджетні фонди 
у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника 
над його майном

призупинення поточних платежів на протязі вста-
новленого законодавством терміну з дня настання 
строків їх виконання

Суттєві Зовнішні

Ознаки неплатоспроможності 

ситуація, при якій відповідно до національного за-
конодавства і практики відкривається процедура, 
що стосується активів підприємця, з метою задо-
волення претензій кредиторів на колективній основі

неможливість підприємства погасити свої зобов'я-
зання проявляється в порушенні фінансових пото-
ків, які забезпечують виробництво і реалізацію про-
дукції

якщо на конкретний момент через випадковий збіг 
обставин тимчасово суми наявних у нього коштів 
і високоліквідних активів недостатньо для погашен-
ня заробітної плати, а також для виконання зобо-
в'язання щодо сплати податків і зборів 

ситуація, коли виручка від реалізації продукції і по-
слуг не покриває всіх витрат на їх виробництво, 
транспортування, зберігання і переробку і не забез-
печує своєчасного повернення кредитів і платежів 
постачальникам

неспроможність боржника, що пов'язана з нездат-
ністю задовольнити вимоги кредиторів з причини 
незадовільної структури його балансу

призупинення платежів пов'язано з тим, що борж-
ник неспроможний забезпечити виконання цих ви-
мог кредитора

Рис. 1. Ознаки неплатоспроможності підприємств

Надходження коштів суб'єкта господарської діяльності відбувається як результат одержання доходу (ви-
ручки) від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг, одержання авансів від покупців і замовників. 
Крім того, вхідний фінансовий потік виникає при емісії акцій, одержанні грошових внесків учасників, продажах 
майна, при оплаті дебіторської заборгованості дебіторами. Вихідний фінансовий потік пов'язаний з виконанням 
грошових зобов'язань і обов'язкових платежів, виплатою зарплати працівникам. Ще надходження коштів (вхід-
ний грошовий потік) відбувається внаслідок одержання довгострокових і середньострокових кредитів, позик, на-
приклад, шляхом емісії облігацій і векселів; але тут виникає і від'ємний (вихідний) грошовий потік – погашення 
заборгованості за отриманими раніше кредитами і позиками, виплата відсотків, дивідендів і викупних сум за 
векселями і облігаціями.

Обґрунтовуючи вибір моменту початку відновлення платоспроможності суб'єкта господарської діяльності, 
необхідно насамперед проаналізувати, чи є певне співвідношення, яке покаже, що санацію цього підприємства 
здійснювати не має сенсу. Очевидно, такий стан фінансів має місце, якщо короткострокові зобов'язання переви-
щують поточні активи підприємства. Звичайно, якщо це перевищення надмірне, про порятунок або ліквідацію 
організації рішення повинні приймати її засновники, акціонери й інші зацікавлені особи. Необхідним для задо-
вільного стану фінансів промислового підприємства є положення, за якого сума поточних активів більша від суми 
короткострокових зобов'язань [5].

Згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до 
боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені 
боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку [1].

Абсолютна більшість справ про неплатоспроможність призводить до того, що колишній суб'єкт господар-
ської діяльності існує після судових процедур вже в іншому форматі, з іншими власниками, нерідко у вигляді 
декількох підприємств. На наш погляд, виходячи з того, що юридичний факт неплатоспроможності є вкрай не-
бажаною подією для кожного підприємства, а також для його контрагентів-кредиторів, фінансовий індикатор 
моменту настання неплатоспроможності необхідно пов'язувати саме з правовими рамками факту банкрутства 
боржника.

Діагностувати платоспроможність суб'єктів господарської діяльності так, щоб вчасно починати її від-
новлення, за допомогою відомих нормативних і неформальних критеріїв не представляється можливим: факт 
неплатоспроможності підприємства може бути виявлений занадто пізно. Тому необхідні фінансові індикатори, 
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що дозволяють, з одного боку, оцінити ступінь платоспроможності підприємства через інтенсивність і результа-
тивність його роботи з дебіторами, з іншого боку, що враховують реальні обсяги його поточних зобов'язань. 

Проблема попередження неплатоспроможності підприємств, залишаючись актуальною, може своєчасно 
вирішуватись засобами оперативного моніторингу запропонованих боргових показників-індикаторів та своєчас-
ними управлінськими заходами [4].

зниження питомої ваги позикових фінансових ресурсів у господарському обороті

підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги оборотних активів

відмова від фінансових операцій, рівень ризику за якими надзвичайно високий 
і не відповідає критеріям ефективної фінансової політики підприємства
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Рис. 2. Заходи уникнення неплатоспроможності

Розширення діапазону показників для оцінки платоспроможності з використанням даних щодо боргових 
зобов'язань підприємства, відображених на аналітичних і синтетичних рахунках бухгалтерського обліку за місяч-
ний термін, забезпечує оперативність аналізу й об'єктивність оцінок.

Отже, неплатоспроможність вітчизняних підприємств в Україні зростає з кожним роком. Для запобігання 
цьому потрібно проводити заходи та постійні моніторинги фінансового стану підприємства, адже платоспро-
можність суб’єктів господарювання буде сприяти розвитку економіки країни.
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Анотація. Розглянуто сутність спрощеної системи в Україні; виявлено зміни, внесені з моменту за-
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суб’єктів малого підприємництва в зарубіжних країнах. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення спро-
щеної системи оподаткування в Україні.

Ключові слова: спрощена система оподаткування, єдиний податок, підприємці, зарубіжний досвід.

Аннотация. Рассмотрена сущность упрощенной системы в Украине; выявлены изменения, внесенные 
с момента введения; обоснованы основные преимущества и недостатки данной системы; приведены особенно-
сти налогообложения субъектов малого предпринимательства в зарубежных странах. Предложены рекомен-
дации по совершенствованию упрощенной системы налогообложения в Украине.

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, единый налог, предприниматели, зарубежный 
опыт.

Annotation. In this article it was examined the essence the simplified tax system in Ukraine; it was found the 
changes made since the introduction; it was substantiated the basic advantages and disadvantages of this system; it was 
directed to the features of taxation of small businesses in foreign countries; was defined prospects of further develop-
ment.

Кeywords: simplified tax, single tax, entrepreneurs, international experience.

Податкова система, що формувалась у незалежній Україні на початку 1990-х рр., не передбачала будь-яких 
альтернатив і спрощень у суб'єктів оподаткування малого та середнього бізнесу. За однаковою системою працю-
вали як малі підприємці, так і великі підприємства-гіганти. Але значення малого бізнесу в ринковій економіці 
дуже велике. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в змозі. Його становлення 
та розвиток – одна з основних проблем економіки. Було прийнято рішення про необхідність запровадження для 
малого бізнесу спрощеної системи оподаткування. Першим таким кроком став Указ Президента України «Про 
державну підтримку малого підприємництва» від 12.05.1998 № 456/98 [1]. Це дало початок створенню спрощеної 
системи оподаткування в Україні. І вже з 1 січня 1999 р. підприємства отримали право перейти до спрощеної 
системи [2].

Проблеми побудови ефективної системи оподаткування для суб’єктів малого підприємництва входять до 
кола наукових інтересів багатьох дослідників. Зокрема, цій проблематиці присвячено праці вітчизняних учених: 
М. Азарова, О. Василика, В. Вишневського, М. Кучерявенка, І. Лютого, А. Соколовської, Ф. Ярошенка та ін. Науков-
ці обґрунтовують доцільність створення спеціальної системи оподаткування представників малого підприємни-
цтва, вивчають проблеми практичного застосування єдиного податку, оцінюють переваги та втрати підприємств 
і бюджету від запровадження цієї системи [3]. 

Обрана тема є актуальною, тому що система спрощеного оподаткування – основний провідник державних 
інтересів у ході регулювання економіки, формування доходів бюджету, обмеження зростання цін і гальмування 
інфляції.

Запроваджена спрощена система оподаткування за єдиним податком надійно увійшла у вітчизняну практи-
ку оподаткування юридичних осіб, забезпечила їм суттєві переваги та допомогла вирішити проблеми держави: 
зайнятості населення та легалізації підприємницької діяльності. Насамперед варто зазначити, що в Україні пара-
лельно існують дві системи оподаткування: загальна і спрощена. 

Спрощена система оподаткування з 2015 року включає 4 групи платників. Для фізичних осіб-підприємців 
Податковий кодекс передбачив першу та другу групу платників єдиного податку, а для підприємств – третю та 
четверту (четверта призначається виключно сільгоспвиробникам) (табл. 1) [4].

Таблиця 1
Групи платників єдиного податку

Показники Група 1 Група 2
Група 3

Група 4
Платники ПДВ Неплатники ПДВ

1 2 3 4 5 6
Величина доходу  
за календарний рік Не більше 300 тис. грн Не більше 1,5 млн грн Не більше 5 млн грн 

без ПДВ Не більше 5 млн грн 20 млн грн

Можливість залучен-
ня найманих праців-
ників

Не передбачається Не більше 10 осіб одно-
часно Не більше 20 осіб одночасно Кількість не об-

межена

Дозволені види  
діяльності

Роздрібна торгівля 
на ринках, побутові 
послуги (згідно зі вста-
новленим переліком)

Послуги населенню та 
платникам податку за 
спрощеною системою, 
виробництво, торгівля, 
ресторанне господар-
ство

Без обмежень, окрім заборонених для спрощеної системи
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1 2 3 4 5 6

Ставки податку
Від 1 % до 10 % розмі-
ру мінімальної заробіт-
ної плати

Від 2 % до 20 % розміру 
мінімальної заробітної 
плати

3 % від доходу з ура-
хуванням ПДВ 5 % від доходу

Ставки у % від 
грошової оцінки 
окремих видів 
сільського гос-
подарства

Ведення обліку Книга обліку доходів Книга обліку доходів
Книга обліку доходів для неплатників ПДВ.
Для платників ПДВ – Книга обліку доходів 
та витрат

Книга обліку до-
ходів

Податковий звітний 
період та строки по-
дання декларації

Календарний рік. По-
дання декларації – 60 
календарних днів, 
наступних за звітним 
періодом

Календарний квартал. 
Подання декларації – 
40 календарних днів, 
наступних за звітним 
періодом

Календарний квартал. Подання деклара-
ції  – 40 календарних днів, наступних за 
звітним періодом

Календарний 
квартал. Подан-
ня декларації – 
40 календарних 
днів, наступних 
за звітним пері-
одом

Завдяки таким перевагам, як простота і зрозумілість, мінімізація адміністрування, ця система набула по-
пулярності серед підприємців і динамічно поширювалася країною. Так, спрощена система оподаткування має 
багато переваг, серед яких основними є такі: 

1) зменшується кількість податків і зборів, що сплачуються;
2) значно полегшується облік (документальний) господарської діяльності платників податків;
3) не потрібно додаткових знань у галузі оподаткування і немає потреби відстежувати всі зміни у законо-

давстві про податки і збори, що вносяться досить часто;
4) полегшується здійснення податкової звітності;
5) надається право вибору реєстрації як платника ПДВ (3 група).
Позитивним наслідком застосування спрощеної системи оподаткування з позицій держави став також пе-

рехід збиткових підприємств до спрощеної системи оподаткування: якщо при загальній системі оподаткуван-
ня вони не сплачували податку на прибуток через від'ємні показники об'єкта оподаткування, то за спрощеної –  
в обов'язковому порядку стали нараховувати і сплачувати єдиний податок, поповнюючи тим самим державну 
скарбницю. Зросла кількість юридичних осіб – платників єдиного податку що суттєво збільшило і суми надхо-
джень до різних рівнів. За безпосередньої участі суб'єктів спрощеної системи оподаткування у різні роки було за-
безпечено працевлаштування від 0,9 до 1,4 млн осіб, що не тільки сприяло зростанню добробуту цих працівників 
та їх сімей, позитивно вплинуло на вирішення проблеми зайнятості населення країни, а й дозволило одержати 
економію державних коштів у частині виплат допомоги по безробіттю та інших форм підтримки малозабезпе-
чених сімей [5].

Разом із перевагами вчені економісти демонструють наявність недоліків спрощеної системи оподаткування. 
До недоліків можна віднести таке [5]: 

1) обмеження за обсягом діяльності (розмір виручки) таких суб’єктів;
2) при використанні праці найманих робітників фізична особа – платник єдиного податку повинна сплати-

ти за кожного з них 22 % суми нарахованої заробітної платні;
3) обмеження за способом розрахунків юридичними особами.
З огляду на зміни, які пройшла спрощена система оподаткування з початку її заснування до сьогодні, ми 

можемо сказати, що вона на вірному шляху, але є ще багато проблем, які треба вирішувати. Для цього треба 
звернутися до міжнародного досвіду . 

На сьогодні в найбільш розвинених країнах Заходу суб’єкти малого підприємництва становлять 70–90 % від 
загальної кількості підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США, де в малому підприємництві 
зайнято 54 % всього населення, Японію з її 78 % і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах працює приблизно 
половина робочого населення. Ця статистика говорить про величезну важливість підприємств малого бізнесу для 
економіки країн із ринковою економікою.

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн, можемо зробити висновки: порівняно з країнами, які провели 
радикальні податкові реформи у формі істотного зниження ставок податків, у тому числі й для малих підпри-
ємств, удосконалення структури пільг, Україна досить вдало переймає світовий досвід, удосконалює спрощену 
систему. Це позитивно відображається на розвитку оподаткування суб’єктів малого підприємництва (табл. 2).

Резюмуючи все вищевикладене, можна зазначити, що система спрощеного оподаткування малого підпри-
ємництва в Україні є невід’ємною частиною державної економічної політики. У процесі свого становлення та 

Закінчення табл. 1
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розвитку ця система пройшла низку послідовних етапів, кожному з яких притаманна відповідна специфіка на-
дання малим підприємствам можливості вести облік своєї господарської діяльності та проводити розрахунки за 
податковим зобов’язанням за спрощеною процедурою.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика найбільших розвинених країн світу [7–9]

Країни Кількість малих 
підприємств, тис.

Кількість малих п/п 
на 1 тис. населення

Зайнято в малих 
п/п, млн осіб

Частка населення 
зайнята на малих 

п/п, %

Частка ВВП, 
сформована малими 

підприємствами,%
Великобританія 2630 46 13,6 49 50 – 53
Німеччина 2290 37 18,5 46 50 – 54
Італія 3920 68 16,8 73 57 – 60
Франція 1980 35 15,2 54 55 – 62
Країни ЄС 15770 45 68,0 72 63 – 67

Запровадження у вітчизняну податкову практику позитивного міжнародного досвіду спрощеного опо-
даткування малого підприємництва сприяло пожвавленню підприємницької активності серед населення, спрос-
тило перехід держави до ринкової економіки та позитивно вплинуло на загальний стан національної економіки 
України. Але кожного року уряд порушує питання про відміну спрощеної системи оподаткування, вказує на її 
недоліки. Ми вважаємо, що це не припустимо, і спрощена система оподаткування має існувати та розвиватися. 
Малий і середній бізнес – це ключ до процвітання економіки.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Юшко С. В.  

Література: 1. Про державну підтримку малого підприємництва [Електронний ресурс] : Закон України від 
19.10.2000 № 2063-III. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2063-14. 2. Юшко С. В. Спрощена 
система оподаткування юридичних осіб: переваги та ризики застосування / С. В. Юшко // Економіка України. – 
2011. – № 6. – С. 87–93. 3. Азарова М. Спрощена система оподаткування. Розвінчування міфів [Електронний 
ресурс] / М. Азарова. – Режим доступу : http://economics.lb.ua/state/2016/01/03/324990_sproshchena_sistema_
opodatkuvannya.html. 4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.2010  
№ 2755-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 5. Юшко С. В. Спрощена система 
оподаткування для фізичних осіб – підприємств: історія й перспективи / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – 
№ 4. – С. 38–46. 6. Буряк Л. Д. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2012. – № 12. – С. 17–23. 7. Тарабукіна О. Л. Основні напрямки стимулювання розвитку малого бізнесу України 
в період системних зрушень в економiцi [Електронний ресурс] / О. Л. Тарабукiна. – Режим доступу : http://archive.
nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_2_2/25.pdf. 8. Чубай В. М. Спрощені системи оподаткування: пе-
реваги, недоліки та шляхи iх усунення [Електронний ресурс] / В. М. Чубай. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua 
/portal/chem_biol/nvnltu/21_6/155_Der.pdf. 9. Герасимчук Л. С. Оподаткування малого бізнесу в Україні: сучас-
ний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. С. Герасимчук // Молодіжний науковий вісник УАБС 
НБУ. – Режим доступу : http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2013/9bb21bdf473e489febadd99ec20ce45b.pdf.

 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

26

класифікація фінансоВих ризикіВ  
діяльності банку

УДК 338.45:330.132 Арутюнян А. А.

   Студент 4 курсу   
фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Розглянуто й уточнено сутність і види банківських фінансових ризиків. Визначено, які осно-
вні джерела фінансових ризиків сьогодні актуальні для вітчизняних банків. Доведено, що існування ризику без-
посередньо пов’язано з наявністю невизначеності. Окреслено основні напрями подолання фінансових ризиків.

Ключові слова: ризик, джерело ризику, банк, невизначеність, управління ризиком, подолання фінансового 
ризику.

Аннотация. Рассмотрены и уточнены сущность и виды банковских финансовых рисков. Определено, 
какие основные источники финансовых рисков сегодня актуальны для отечественных банков. Доказано, что 
существование риска непосредственно связано с наличием неопределенности. Определены основные направле-
ния преодоления финансовых рисков..

Ключевые слова: риск, источник риска, банк, неопределенность, управление риском, преодоление финан-
сового риска.

Annotation. Considered and clarified the nature and types of bank financial risks. Determined that the main 
sources of financial risks now important for domestic banks. Proved the existence of risk is directly related to the presence 
of uncertainty. The basic directions of overcoming financial risks.

Кeywords: risk, risk source, bank, uncertainty, risk management, overcoming financial risk.

Різноманіття і складність змін, що відбуваються в економічній політиці України, викликають об'єктивну не-
обхідність їх глибокого осмислення, а також нагальну потребу в подальшій розробці теорії банківських ризиків.

Поняття банківського ризику з'явилося в економічній літературі лише в останні роки у зв'язку з орієнтацією 
на розвиток ринкових відносин у нашій державі.

Проблема банківського фінансового ризику привертає увагу багатьох науковців, серед яких окремо доцільно 
виділити роботи таких дослідників: Вовк В. Я., Диба М. І., Кльоба В. Л., Мелентьєва О. В., Тетюра К. С., Франко А. В.,  
Шумский А. А. Однак, незважаючи на значну увагу науковців до проблеми фінансових ризиків банку, сьогодні 
загострюються проблеми негативного впливу зовнішнього середовища на банківські установи, справляє вплив 
нестабільність національної валюти, коливання попиту на капітал, тому сьогодні невирішеними залишаються 
проблеми ідентифікації та протидії фінансовим ризикам банків.

З огляду на актуальність теми, невирішені аспекти обраної теми, метою статті є систематизація наявних 
поглядів на класифікацію фінансових ризиків банку та розробка рекомендацій щодо мінімізації їх негативного 
впливу на банківську діяльність.

Спочатку звернемося до тлумачення значення слова «ризик». Термін «ризик» у тлумачних словниках ви-
значається як «можлива небезпека, дія на удачу в надії на щасливий результат», а також «приймати на себе всю 
відповідальність, все наслідки чого-небудь».

Слід зазначити, що трактування змісту, властивостей і елементів ризику в науковій літературі неоднозначні. 
Ключовими підходами до розуміння категорії «ризик» можна назвати такі [1, с. 18]:

судження про ризик як про можливу небезпеку або невдачі; −
розуміння ризику як діяльності, що здійснюється в надії на вдалий результат; −
з'єднання першого і другого підходів (наприклад, імовірність помилки або успіху того чи іншого вибору  −

в ситуації з декількома альтернативами;
більш узагальнені визначення ризику, що виявляють риси, що характеризують його як загальнонаукове  −

поняття: ризик – специфічна форма діяльності, яка реалізується суб'єктом в умовах невизначеності; або ризик – не-
визначеність результатів деяких подій.

Існування ризику безпосередньо пов'язано з наявністю невизначеності, яка неоднорідна за формою прояву 
і за змістом. Невизначеність (або непередбачуваність) обумовлюють [2]:

© Арутюнян А. А., 2016 
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по-перше, різноманітний, імовірнісний характер, суперечливість суспільних явищ, елементи стихійності, ви-
падковості;

по-друге, чинники, пов'язані з наявністю (доступністю) і якістю інформації;
по-третє, вплив суб'єктів (людини, групи, організації тощо), спрямовану на реалізацію власних інтересів, 

цілей і потреб.
При цьому необхідно чітко розмежовувати поняття невизначеності та ризику, оскільки «ризик» характери-

зує таку ситуацію, коли настання деяких подій можливе і може бути оцінено кількісно, «невизначеність» перед-
бачає неможливість оцінки ймовірності настання таких подій.

Під ризиком у банківській сфері прийнято розуміти ймовірність, а точніше загрозу втрати банком частини 
своїх ресурсів, недоотримання доходів або додаткові витрати внаслідок здійснення певних фінансових операцій 
[3, с. 42].

Фінансовий ризик банку можна визначити як максимально очікуваний збиток, який може статися з зада-
ною вірогідністю протягом певного періоду часу в результаті зменшення вартості кредитного портфеля, у зв'язку 
з частковою або повною неплатоспроможністю позичальників до моменту погашення кредиту [4, с. 184]. Фінан-
совий ризик банку включає ризик конкретного позичальника і ризик портфеля. Одним із основних видів фінан-
сових ризиків є кредитний ризик. 

Кредитний ризик – ризик несплати позичальником (емітентом) основного боргу і відсотків, належних 
кредитору (інвестору), у встановлений умовами випуску цінних паперів термін (облігації, депозитні й ощадні 
сертифікати, векселі, державні зобов'язання й ін.), а також за привілейованими акціями (в частини фіксованих 
зобов'язань по виплаті дивідендів) [5]. Джерелом кредитного ризику в рамках цього визначення є окремий, кон-
кретний позичальник.

Кредитний ризик – це ймовірність зменшення вартості частини активів банку, представленої сумою виданих 
кредитів і придбаних боргових зобов'язань, або якщо фактична прибутковість від цієї частини активів виявиться 
значно нижчою за очікуваний розрахунковий рівень [6, с. 44]. В даному випадку джерелом кредитного ризику є 
позичковий портфель банку як сукупність кредитних вкладень.

За часом ризики розподіляються на ретроспективні, поточні та перспективні. Аналіз ретроспективних ри-
зиків, їх характеру і способів їх зниження дає можливість більш точно прогнозувати поточні та перспективні 
ризики. Далі проводиться аналіз ступеня (рівня) вже наявних ризиків. За ступенем (рівнем) банківські ризики 
можна розділити на низькі, помірні та повні.

За основними факторами виникнення банківські ризики бувають економічними та політичними. Ці основні 
види ризиків пов'язані між собою, і часто на практиці їх важко розділити. У свою чергу, і політичні, і економічні 
ризики можуть бути зовнішніми та внутрішніми [7].

До зовнішніх ризиків відносяться ті, які безпосередньо не пов'язані з діяльністю банку або його контактною 
аудиторією. На рівень зовнішніх ризиків впливає дуже багато чинників – політичні, економічні, демографічні, 
соціальні, географічні та ін.

Другим основним видом фінансового ризику є валютний ризик. Валютний, або курсовий ризик, – це ймо-
вірність того, що зміни курсів іноземних валют (долара, євро тощо) призводять до появи у банку збитків внаслідок 
зміни ринкової вартості його активів і пасивів [8]. Валютний ризик пов'язаний із невизначеністю майбутнього 
руху обмінних курсів, тобто ціни національної валюти щодо іноземної. До внутрішніх ризиків відносяться ті, які 
обумовлені діяльністю самого банку, його клієнтів (позичальників) або його конкретних контрагентів. На їх рі-
вень впливають ділова активність керівництва самого банку, вибір оптимальної маркетингової стратегії, політики 
і тактики, а також інші фактори.

Ще одним видом ризику, пов'язаним із характером банківських операцій, є портфельний ризик. Портфель-
ний ризик полягає у ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, а також по всій категорії позичок 
[9]. Портфельні ризики підрозділяються на фінансові, ризики ліквідності, систематичні та несистематичні. Фінан-
сові ризики можуть бути визначені таким чином: чим більше позикових коштів мають банки, акціонерні това-
риства, в тому числі і спільні банки, тим вище ризик для їх акціонерів. У той же час позикові кошти є важливим 
і вигідним джерелом фінансування, оскільки найчастіше обходяться дешевше, ніж випуск і продаж додаткових 
тиражів цінних паперів.

Ризик ліквідності. Фундаментальною рисою життєздатності банку є його здатність генерувати, в усі часи не-
обхідні фонди для покриття як очікуваних, так і несподіваних вилучень коштів [10]. Такі вилучення, що проходять 
крізь весь ряд банківських активів і зобов'язань, є лише частково передбачуваними. Тим не менш, вони становлять 
значний елемент ризику. У прагненні мінімізувати цей ризик банківський менеджмент, у першу чергу, повинен 
бути здатним оцінити цей ризик.

Постійна готовність фінансових ресурсів до переказу коштів, за наказом клієнтів або у зв'язку з регулятивни-
ми цілями, завданнями банківської політики чи іншими призначеннями, має пряме відношення до банківської 
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ліквідності. У зв'язку з природою банківського бізнесу структура балансу банку змінюється безперервно, так само 
як і ступінь ліквідності банку. Ці зміни мають також прямий вплив на його прибутковість. Тому завдання бан-
ківського менеджменту – збалансувати потребу в адекватному рівні ліквідності з міркуваннями прибутковості. 
Ця комбінація цілей вимагає масштабного планування та ефективного управління факторами, що впливають на 
банківську ліквідність.

Банки повинні більшою мірою уникати ризику, ніж інші кредитори, оскільки вони тільки в малому ступені 
використовують свої власні кошти. Замість цього вони більшою мірою покладаються на своїх вкладників і креди-
торів як постачальників необхідних фінансових ресурсів. Існування банку повністю залежить від його здатності 
залучати ресурси від третіх сторін на безперервній основі, тобто його здатності здійснювати на вимогу кредиторів 
або відповідно до належних термінів платежі з повернення тих фондів, які кредитори надали банку.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Дзенiс В. О. 
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Annotation. The possibility and feasibility of applying proven system and process approaches in the selection of 
personnel, by comparative analysis of existing methods of recruitment.
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Современный этап развития Украины связан с необходимостью преодоления последствий кризисных яв-
лений и формированием эффективной экономической системы. Действенность национальной экономики обе-
спечивается стабильным функционированием отдельных субъектов хозяйствования. Существенным фактором 
обеспечения эффективной деятельности, высокой конкурентоспособности, устойчивого экономического разви-
тия является наличие на предприятии человеческих ресурсов, способных профессионально решать поставленные 
цели и определенные задачи. 

Важность решения этого вопроса обусловило наличие значительного количества работ по проблематике 
управления персоналом, в том числе подбор персонала предприятия. Большой вклад в решение вопросов эф-
фективного подбора персонала сделали такие известные ученые, как Г. Драфт, Д. Коултер, В. Воронкова, А. Бе-
личенко, Н. Гавкалова, С. Попов, С. Иванова, Г. Назарова, Н. Маркова и др. [1–10]. Они акцентировали внимание 
на исследовании основных методов и возможностей их применения, особенностях и специфике этапов подбора 
персонала. Однако границы и целесообразность применения системного и процессного подходов при подборе 
персонала на предприятии исследованы не в полной мере и требуют дальнейшего развития.

Целью статьи является обоснование целесообразности применения системного и процессного подходов для 
подбора персонала предприятия.

Качество проведения подбора персонала обеспечивает эффективное функционирование предприятия и яв-
ляется основой для будущего развития. Поэтому обеспечение необходимого уровня качества подбора персонала 
становится приоритетной задачей управления предприятия, комплексное решение которой требует одновремен-
ного применения системного и процессного подходов. Основываясь на принципах системного подхода, подбор 
персонала целесообразно рассматривать как открытую систему, состоящую из определенных взаимосвязанных 
элементов [10]. Из окружающей среды в эту систему поступают необходимые по объему и структуре ресурсы (тру-
довые, информационные), которые в рамках системы превращаются и трансформируются на выходе в персонал.

В результате анализа существующих подходов к трактовке персонала предприятия установлено их значи-
тельное многообразие и определено, что наиболее точная позиция дана В. Воронковой, которая дает следующее 
определение: «Персонал предприятия – это совокупность работающих определенной организации, находящих-
ся во взаимодействии и выполняющих отдельные функции, которые соответствуют квалификационному уровню 
и профессиональным знаниям каждого человека, для достижения основной цели предприятия» [3].

Среди основных элементов системы подбора персонала целесообразно выделить следующие: цель, субъек-
ты, объекты, методы, критерии и принципы отбора, информационное обеспечение. В качестве цели системы от-
бора персонала определено формирование персонала, соответствующего требованиям деятельности и стратегии 
развития предприятия. Субъектами данной системы выступают менеджеры по персоналу, главная задача кото-
рых – обеспечить наличие людей нужной квалификации в нужное время на нужном рабочем месте. Критерии, 
методы и источники подбора могут быть различными в зависимости от отраслевых особенностей деятельности 
предприятия, должности или места работы.

Рассмотрение подбора персонала как системы, состоящей из взаимосвязанных элементов, дает возможность 
комплексного решения проблем в случае несоответствия действующего штата требованиям стратегии развития 
предприятия. Путем корректировки количественных (привлечение новых работников, сокращение существую-
щих) и качественных (повышение квалификации имеющихся работников, привлечения новых работников необ-
ходимой квалификации) характеристик существующего персонала новым требованиям происходит формирова-
ние необходимого для решения новых задач персонала.

В случае формирования персонала для вновь созданного предприятия решается задача комплектования по-
стоянного штата. Это вызывает необходимость применения наряду с системным и процессного подхода. Подбор 
персонала с позиции процессного подхода позволяет трактовать его как процесс, который осуществляется путем 
реализации определенных последовательных этапов.

В результате анализа существующих подходов ученых к выделению отдельных этапов процесса отбора пер-
сонала [4; 5] не обнаружено значимых различий. Это позволило выделить следующие этапы: анализ и форми-
рование требований к составу, структуре и качественных характеристик персонала; определение методов поиска 
кандидатов и их привлечения; комплексная оценка кандидата (анализ резюме и анкетных данных, подготовка 
и проведение отборочного собеседования, интервью, тестирование) и проверка информации о кандидате; выбор 
лучшего кандидата; предложение работы; утверждение в должности.

На первом этапе, когда возникает или осознается потребность в работниках определенной профессии 
и квалификации, осуществляется работа по планированию потребности в персонале. Прием на работу начина-
ется с детального определения потребностей организации и формирования основных требований к кандидату. 
Менеджер, который проводит отбор персонала, разрабатывает критерии оценки деловых и личностных качеств 
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кандидатов в зависимости от должности или места работы. К основным общим критериям относят такие как: 
квалификацию, опыт работы, возраст и состояние здоровья. Особенностью подбора управленческого персонала, 
по мнению современных ученых, является выделение таких критериев, которые позволяют осуществлять подбор 
в соответствии с техническими навыками и человеческими качествами [6]. Например, основные черты и способ-
ности, которые должны иметь:

руководители дочерних компаний: хорошие коммуникационные способности, управленческий талант,  −
эмоциональную стабильность, способность адаптироваться к новой среде;

функциональные руководители: зрелость, эмоциональная стабильность, техническая способность к вы- −
полнению служебных обязанностей;

операционные менеджеры: зрелость, эмоциональная стабильность, знания локальных законов. −
Далее менеджеру необходимо определить методы поиска кандидатов. В современной теории и практике 

управления персоналом выделяют активные и пассивные методы набора персонала. Выбор тех или иных методов 
обусловлен соотношением спроса на рабочую силу и предложения на рынке труда – активные методы применя-
ют в случае превышения спроса на рабочую силу над ее предложением; пассивные – превышение предложения 
на рынке труда над спросом на рабочую силу. Таким образом, решение о применении активных или пассивных 
методов принимается по результатам анализа конъюнктуры на рынке труда.

В зависимости от численности персонала проблема его подбора решается индивидуально. Существует два 
основных вида источников подбора персонала – внутренние и внешние. Каждый из указанных источников кадро-
вого обеспечения имеет свои преимущества и недостатки. Их общей чертой является то, что оба лучше проявля-
ют свои возможности только в условиях развитого рынка труда. Источник подбора персонала определяется их 
экономической целесообразностью.

К источникам внешнего набора относятся: государственные центры занятости, региональные биржи труда; 
коммерческие, в том числе международные предприятия и организации по трудоустройству; система контрак-
тов предприятия с учебными заведениями; публикация объявлений в прессе, по радио, телевидению; ярмарки 
вакансий, организованные предприятиями для выпускников учебных заведений всех уровней. Среди внутренних 
источников подбора персонала целесообразно выделить такие, которые связаны с замещением вакансий, а имен-
но: подготовка своих работников на предприятии; продвижение по службе своих работников; прямое обращение 
к своим работникам по рекомендациям на работу друзей, знакомых; регулярное информирование всего коллек-
тива о возникающих вакансиях [2; 5].

Следующий этап – выбор лучшего кандидата, а последний – утверждение в должности.
Таким образом, процессный подход дает возможность проводить этапы подбора персонала одновременно 

или последовательно на разных стадиях работы с целью сокращения сроков и повышения качества отбора, учи-
тывая отраслевую специфику предприятия.

Применение системного и процессного подходов к подбору персонала предприятия позволяет комплексно 
решить задачу формирования необходимого по качественным свойствам и структуре персонала, исходя из спец-
ифики сферы деятельности предприятия и стратегии его развития. Дальнейшие исследования указанной про-
блематики связаны с необходимостью разработки эффективной системы подбора персонала для предприятий 
различных отраслей национального хозяйства. Решение этих вопросов планируется осуществить в следующих 
работах.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Томах В. В. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема мотивации персонала на предприятии, исследованы требования 
к сотрудникам, системы стимулирования, управления, социального пакета, компенсации, психологический 
потенциал, эффективное управление, стимулирующее к работе.

Ключевые слова: предприятие, мотивация, социальный пакет, компенсация, системы стимулиро-
вания.

Анотація. Розглянуто проблему мотивації персоналу підприємств, досліджено вимоги до співробітни-
ків, системи стимулювання, управління, соціального пакету, компенсації, психологічний потенціал, ефектив-
не управління, що спонукають до роботи.

Ключові слова: підприємство, мотивація, соціальний пакет, компенсація, системи стимулювання.

Annotation. The article deals with motivation of the enterprises personnel; requirements for employees, system of 
stimulation, management, social package, compensation, psychological potential, efficient control, prompting to work are 
investigated.

Кeywords: company, motivation, social benefits, compensation, incentive systems.

Актуальность темы исследования. Актуальность статьи заключается в том, что успешное развитие эконо-
мики во многом определяется качеством мотивации и стимулирования персонала на предприятиях. Роль и место 
мотивации сегодня усиливается, поскольку повышение эффективности деятельности предприятия, от которой 
зависит рост производства, рост качества жизни, невозможны без персонала как главного актива предприятия. 
Современная мотивация связана с использованием ряда специфических категорий и понятий, относящихся как 
к отдельному человеку, так и коллективу людей, т. е. организации, основными из которых являются понятия по-
требностей, побуждений, мотивационного поведения, стимулов и вознаграждений.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ экономической литературы отражает наличие 
большого интереса к изучению проблем мотивации. Среди исследователей следует отметить: А. Азарову [1],  
А. Маслоу [5], П. Друкера [2], М. Каганова [4], Г. Минцберга, Д. Ульриха [6].

Не приуменьшая значение исследовательских работ, следует отметить, что множество теоретических 
и практических вопросов остаются еще нерешенными.

Постановка проблемы. Целью статьи является анализ проблем современной мотивации персонала и раз-
работка направлений ее совершенствования. 

Результаты исследования. При условии совершенных технологий и оборудования, отлаженных автомати-
зированных систем, без людей, их знаний и подготовки, желания и умения трудиться, без должной мотивации 
и достаточного стимулирования работа предприятия безрезультатна. Человек является ключевым звеном на лю-
бом предприятии, а мотивация и стимулирование человека – главными показателями, характеризующими его 
эффективность. 

С переходом стран СНГ на рыночную экономику стало очевидно, что законы рыночной экономики предпо-
лагают совершенно другие мотивы и ценности, нежели экономика социалистического общества. Старая система 
мотивации устарела, необходимо введение новых современных мотивов и стимулов. Изучение мотивов и цен-
ностей современных работников, особенно менеджеров, готовит вхождение государства в современный между-
народный рынок.

Мотивация – это совокупность потребностей и их мотивов, определяющих деятельность предприятия 
в определенном направлении. Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотива-
ции. Мотивация человека к деятельности понимается как совокупность движущих сил, побуждающих человека 
к осуществлению определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно 
или же неосознанно совершать некоторые поступки [4]. 

Побуждение в мотивационном механизме – это проявленное стремление к удовлетворению осознанных по-
требностей, т. е. мотивы целенаправленной деятельности. Побуждения специалиста проявляются в целенаправ-
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ленности его деятельности и устремленности к определенным целям. Это находит свое проявление в желании 
и готовности выполнять более ответственную работу, посвящать ей больше времени, проявлять творческую или 
административную активность и пр.

Побуждения человека или коллектива проявляются в мотивационном поведении, т. е. поведении, направ-
ленном на реализацию осознанных и принятых мотивов. Стимул в мотивационном механизме – это результат, 
к которому направлены побудительные мотивы деятельности сотрудника. Оценка достижения этого результата 
человеком ощущается через получаемое вознаграждение [5].

Вознаграждение – это материальная или моральная (психологическая) оценка результата удовлетворения 
потребности, т. е. всего процесса мотивации. Вознаграждение как оценка может носить внешний (со стороны 
руководителя, организации) и внутренний (как самооценка удовлетворения от работы) характер. Итог может 
иметь позитивные (стимулирующие) или негативные последствия. Крайне важно в системе мотивации обеспе-
чить адекватность внешних и внутренних оценок.

Рассмотренные элементы могут находить самое разнообразное решение в конкретных условиях, но вместе 
они составляют единый мотивационный механизм деятельности предприятия. Конкретное решение задач мо-
тивации в менеджменте зависит от принятой концепции ее построения на предприятии, моделей поведения 
участников в трудовом процессе, форм стимулирования труда и ряда других факторов [2].

В настоящее время особое значение уделяется системе мотивирования сотрудников для достижения по-
ставленных целей и процветания предприятия. Задачи руководителей в области изучения мотивации могут быть 
следующими:

1) систематическое измерение и изучение мотивации работников различных подразделений предприятия;
2) оценка эффективности используемых на предприятии систем и методов стимулирования труда;
3) разработка предложений по совершенствованию системы стимулирования применительно к различным 

категориям работников предприятия;
4) определение и внедрение новых методов стимулирования труда;
5) обоснование новых систем оплаты труда применительно к разным категориям работников предприя-

тия;
6) формирование статистики по уровню мотивации персонала и оценкам системы стимулирования с по-

следующим использованием информации для разработки стратегии по развитию мотивации и системы стиму-
лирования персонала.

Необходимо изучить, насколько уровень мотивации связан с применяемой системой стимулирования; 
понять, как работник индивидуально оценивает конкретные методы стимулирования, применяемые на пред-
приятии. Раздельно оцениваются методы материального стимулирования; методы морального стимулирования; 
методы социального пакета [3].

Методы материального стимулирования включают:
введение доплаты за стаж работы на предприятии; −
использование системы премирования по итогам работы за год; −
изменение существующей системы премирования; −
переход к формуле заработной платы: базовый оклад (гарантированный) плюс переменная бонусная  −

часть за индивидуальные и / или групповые (по подразделению) результаты работы, с большей первой частью.
Методы морального стимулирования включают:

объявление благодарности в различных публичных формах – в приказе, на собрании, в заводской печати  −
и т. д.;

награждение ценным подарком; −
вручение почетной грамоты; −
«метод меню» или выбор работником метода поощрения из предлагаемого перечня; −
именные поощрения. −

Методы социального пакета включают:
предоставление беспроцентной или малопроцентной ссуды; −
доплата за здоровый образ жизни; −
оплата санаторно-курортного лечения; −
оплата пользования мобильным телефоном; −
компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях; −
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обучение за счет компании; −
медицинское страхование; −
скидки на товары предприятия; −
страхование жизни. −

Изменение отношения современного работодателя к социальному пакету в последние годы обусловлено 
и растущей борьбой за квалифицированные кадры, изменениями в мотивации современных сотрудников, а так-
же бурным развитием внешнего рынка услуг (разнообразие программ страхования, обучения, отдыха).

Все большее число работодателей проявляют изобретательность в формировании социального пакета для 
своих сотрудников. В частности, компании предоставляют своим работникам и членам их семей медицинскую 
страховку, оплату услуг стоматолога и парикмахера, льготные обеды, оплату санаторно-курортного лечения, 
льготные кредиты на покупку жилья, материальную помощь нуждающимся в дорогостоящем лечении и пр. 

Эффективность социального пакета отражается соблюдением следующих условий: льготы, составляющие 
социальный пакет, должны восприниматься сотрудниками как актуальные и необходимые; он должен быть оди-
наков для сотрудников разных должностных категорий; предприятие должно иметь возможность предоставлять 
привилегии лучшего качества и более выгодной цены, чем на открытом рынке; внедрение социального пакета не 
должно существенно увеличивать затраты предприятия. Лишь при соблюдении этих и некоторых других усло-
вий можно ожидать, что социальный пакет обеспечит достижение желаемого эффекта, приведет к удовлетворен-
ности сотрудников своей работой, повысит их лояльность к компании, привлечет в организацию квалифициро-
ванные кадры и повысит ее имидж [6].

В настоящее время невозможно добиться успеха, игнорируя проблему мотивации персонала. Внедрение 
новых программ в системе мотивации персонала всегда требует больших затрат, но эффект, который они могут 
принести, значительно больше. Максимально эффективный результат возможен, если выгоду от труда работника 
имеет и предприятие, и он сам. Поэтому для достижения наилучших результатов работы организации необхо-
димо найти мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему условия 
и возможности выполнять поставленные перед ним задачи [1]. 

Вывод. Таким образом, результаты, полученные в ходе проведения исследования в данной статье, дадут 
возможность для дальнейшего анализа мотивационных процессов и разработки направлений их совершенство-
вания.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Степаненко В. А. 
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Анотація. Розглянуто потоковий метод планування будівництва, що застосовується для забезпечення 
однаковості технологічних схем процесу будівництва та безперервності виробництва робіт. Також обґрунто-
вано необхідність потокового способу планування на будівельному підприємстві та визначено основні шляхи 
його реалізації. 

Ключові слова: планування, потоковий метод, планування будівництва, методи планування будівни-
цтва.

Аннотация. Рассмотрен потоковый метод планирования строительства, применяющийся для обе-
спечения единообразия технологических схем процесса строительства и беспрерывности производства работ. 
Также обоснована необходимость потокового способа планирования на строительном предприятии и опреде-
лены основные пути его реализации. 

Ключевые слова: планирование, потоковый метод, планирование строительства, методы планирования 
строительства.

Annotation. In the article stream scheduling method of construction, which is used to ensure uniformity of techno-
logical schemes of the process of construction and consistency of the work. Also the necessity of streaming way of planning 
in the construction company and the main ways of its implementation.

Кeywords: planning, streaming method, construction planning, planning methods of construction.

У сучасному просторі для ефективного розвитку будівельного підприємства та його процвітання необхідно 
застосовувати різні методи організації будівництва. Потоковий метод – метод організації виробництва, заснова-
ний на ритмічній повторюваності часу виконання основних і допоміжних операцій на спеціалізованих робочих 
місцях, розміщених по ходу протікання технологічного процесу [4].

Проблеми використання потокового методу організації на будівельному підприємстві було розглянуто 
у працях Беркути А. В., Литвина Б. М., Сердюка В. Р., Ровенчака Т. Г., Христича О. В., Удовенка О. М., Белова М. А.,  
Євдокимова Н. М. [1–5].

Мета цієї статті полягає в узагальненні використання потокового методу організації будівництва, а також 
його сутності та характеристики.

Залежно від спрямованості, характеру розв'язуваних завдань і тривалості планового періоду розрізня-
ють три види планування: стратегічне (від 3 до 10 років), середньострокове (від 1 року до 3 років) та потокове  
(до 1 року). 

Стратегічне планування передбачає розроблення плану на довгостроковий термін. Його завданням є вста-
новлення темпів і пропорцій розвитку окремих підрозділів будівельної організації, виходячи з прогнозованих 
потреб економіки держави й окремих замовників у готовій будівельній продукції. Середньострокове плануван-
ня найчастіше охоплює термін від 1 до 3 років, як зазначалося вище. У процесі такого планування формуються 
основні завдання на встановлений період, наприклад, виробнича стратегія підприємства в цілому і кожного під-
розділу; стратегія збуту; фінансова стратегія; кадрова політика. Середньострокові плани передбачають розробку  
у певній послідовності заходів, спрямованих на досягнення цілей, намічених довгостроковою програмою розви-
тку. Завданням потокового планування є конкретизація завдань перспективного плану на планований період, 
у тому числі виробничої програми, підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності, 
матеріально-технічного забезпечення, соціального розвитку тощо.

На думку Литвина Б. М. [2], найбільш сприятливим для галузі будівництва є стратегічне планування, тому 
що воно може забезпечити довгострокову конкурентну перевагу, а Беркута А. В. [1] вважає, що саме середньо-
строкове планування має переважати на будівельному підприємстві, тому що воно дозволяє чітко визначити 
стратегію, необхідну для реалізації поставлених цілей. Автор Маслюк В. Є. [4] у своїй науковій роботі виражає 
думку, що для ліквідації простоїв і втрат робочого часу на будівельному підприємстві необхідно поєднувати 
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і стратегічне, і середньострокове планування, адже тільки таким чином можна повністю контролювати будівель-
ний процес. Але будівництво – такий процес, під час якого необхідно швидко приймати організаційні рішення, 
тому доцільно розглянути ще й такий метод планування, як потоковий. Сутність планування потоковим методом 
полягає в тому, що виробництво протягом тривалого часу здійснюється ритмічно, рівномірним потоком, за яко-
го постійне число робітників, що користуються одними і тими ж засобами виробництва і виконують однорідну 
роботу систематично, в кожен певний відрізок часу випускає постійну кількість продукції.

Реалізація потокового методу виробництва робіт висуває певні вимоги до організації виробництва. Загаль-
ний виробничий процес при цьому розділяється на ряд простих процесів або робіт, що виконуються бригадами 
(ланками), що мають постійний склад. У цьому випадку потрібна широка спеціалізація будівельних бригад і ла-
нок [2]. 

Впровадження в практику будівельного виробництва потокових методів ведення робіт дозволить реалізува-
ти найважливіші принципи організації будівництва – планомірність і принцип цілорічного ведення будівельних 
робіт. Потокові методи забезпечують ефективне використання матеріальних і технічних ресурсів, коштів, під-
вищення продуктивності праці, зниження собівартості робіт і досягнення високих техніко-економічних показни-
ків.

Потокове планування здійснюється шляхом детальної розробки (зазвичай на один рік) оперативних планів 
для компанії в цілому та її окремих підрозділів, зокрема програм маркетингу, планів із наукових досліджень, 
планів із виробництва [1]. Основними ланками потокового плану виробництва є календарні плани: (місячні, 
квартальні, піврічні). Вони являють собою детальну конкретизацію цілей і завдань, поставлених перспективними 
і середньостроковими планами. В календарних планах передбачаються витрати на реконструкцію наявних по-
тужностей, заміну обладнання, спорудження нових підприємств, навчання обслуговуючого персоналу [5].

Потокове планування є необхідним на будівельному підприємстві, тому що виникають ситуації, у яких про-
сто необхідно миттєво приймати рішення, наприклад, у випадку застою будівельного процесу. Необхідно вміти 
швидко реагувати на виниклі позаштатні ситуації, на зміни у зовнішньому або внутрішньому середовищі підпри-
ємства з метою запобігання небажаним наслідкам або вилучення максимальної користі для підприємства. 

При застосуванні потокового методу можливе: 
скорочення втрат робочого часу приблизно на 23 %;  −
зниження собівартості будівництва – 15 %;  −
підвищення продуктивності праці – 25 %;  −
скорочення термінів будівництва приблизно в 1,8 разу.  −

При потоковому плануванні відсутній істотний часовий розрив між фіксацією на рівні свідомості дії, що 
підлягає виконанню, та здійсненням такої дії в реальному режимі. Керівник повинен уміти подовжувати наслідки 
оперативного вирішення, потокового планування, оперативної дії на майбутній часовий період. В іншому випад-
ку можуть виникнути небезпечні для підприємства явища або ситуації [3]. 

Процес потокового планування складається з кількох стадій:
виявлення проблеми; −
визначення можливих дій; −
попередній вибір можливих дій; −
аналіз можливих наслідків; −
остаточний вибір дії. −

Тобто головне для потокового планування – його взаємозалежність зі стратегічним плануванням. Необхід-
но враховувати базові цінності та місії компанії під час складання потокових планів [2]. Отже, можна сказати, 
що найоптимальнішим і найраціональнішим методом планування будівництва є потоковий метод. Він дозволяє 
розподілити складний технологічний процес на прості технологічні операції, створити спеціалізовані робочі міс-
ця для виконання кожної операції та оснастити їх необхідним обладнанням.

Науковий керівник – старший викладач Нечипорук О. В. 
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Необходимость инноваций и инновационной деятельности, способность к нововведениям являются одним 
из важнейших требований современности. 

Для внедрения инновационных идей в производственно-хозяйственную деятельность предприятий необ-
ходимо формировать рыночный сегмент, где будут конкурировать между собой инновационные предложения 
и готовые разработки. Такие условия обеспечат справедливое распределение инноваций, а также позволят вы-
водить с рынка неприглядные инновационные идеи в результате конкурентной борьбы. На основе этого будет 
расти количество продуктивных инноваций, а эффективность рынка будет повышаться, создавать предпосылки 
для привлечения разработок отечественных и зарубежных исследователей [1, с. 67].

Значительный вклад в изучение методологии инноваций и инновационного развития, разработки проблем 
исследования и моделирования научно-технического процесса как фактора экономического роста внесли такие 
отечественные ученые, как К. Багриновский, М. Бендиков, Н. Иванова, П. Завлин, В. Яковец, Р. Патора, Н. Чухрай 
и др. А также зарубежные ученые: Б. Твисс, Б. Санта, Дж. Кейнес, Дж. Хикс, Г. Менш и др.

Впервые «инновации» как термин и понятие для новой экономической категории ввел в научный эконо-
мический оборот австрийский ученый Й. А. Шумпетер в своей знаменитой работе «Теория экономического раз-
вития». Сразу же вслед за ним другие экономисты начали исследования и заложили в своих трудах базу для 
изучения этой категории. Их работы дали представление о закономерности технологической эволюции и роли 
инноваций на различных этапах долгосрочного цикла развития науки и техники; развили идею о взаимодей-
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ствии технологических сдвигов и институциональных изменений в их взаимозависимости; дали представления 
о взаимовлиянии технологической и социально-экономической эволюции. Помогли достаточно подробно про-
работать различные подходы к классификации инноваций [2, c. 45].

Несмотря на значительное количество научных работ по повышению и улучшению инновационной эко-
номики, проблема управления процессами инновационного развития и создания организационного механизма 
этой деятельности остается недостаточно освещенной. Хотя именно эта составляющая научно-технического про-
гресса в значительной степени определяет темпы инновационного развития экономики и приводит к дальней-
шим исследованиям в этой области.

Следует отметить, что до недавнего времени различали два основных типа экономического роста: экстен-
сивный и интенсивный.

В условиях интенсивного типа экономический рост достигается путем качественного совершенствования 
всей системы производительных сил, прежде всего вещественных и личных факторов производства для увеличе-
ния масштабов выпуска продукции.

В современной экономической литературе выделяют еще один тип экономического развития – инноваци-
онный, который базируется на совокупности прогрессивных, качественно новых изменений, которые непрерывно 
возникают во времени и пространстве и в условиях ограниченных ресурсов и факторов производства положи-
тельно влияют на развитие экономики.

Учитывая диверсифицированную отраслевую структуру национальной экономики Украины и значитель-
ный потенциал возможностей для создания инновационных идей, сформировался широкий перечень приори-
тетных направлений инновационной деятельности. К ним можно отнести следующие:

модернизация электросистем и обеспечения; −
создание новых и возобновляемых источников энергии; −
совершенствование новейших ресурсосберегающих технологий; −
повышение качества машиностроения и приборостроения как основы высокотехнологичного ведения  −

отраслей национального производства;
развитие высококачественной металлургии; −
углубление исследований в области нанотехнологий;  −
развитие информационных технологий и систем [1, c. 68]. −

Государственное инвестирование в научно-инновационной деятельности в Украине имеет высокие перспек-
тивы развития благодаря наличию мощной нормативно-правовой базы для инновационной деятельности, вклю-
чая концепцию реформирования государственной политики в инновационные сферы и концепцию реформиро-
вания системы финансирования и управления научной и научно-технической деятельностью. Однако на сегодня 
в стране налоговые льготы не имеют прямой инновационной направленности, также наблюдается отсутствие 
методологической базы проведения оценки эффектов использования средств на исследовательский сектор. Все 
это предопределяет низкую отдачу от инвестиций в инновационные разработки и тормозит развитие научно-
инновационной сферы [3, c. 109].

Украина внедряет инновации в предприятия и выделяет для этого финансы. Данные об инновациях и фи-
нансировании в инновационную деятельность указаны в табл.1 [4].

За 2014 год данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. 

Таблица 1
Инновационная активность

Дата

Предприятия, 
которые 

занимаются 
инновациями,

%

Общая сумма 
расходов на 
инновации

В том числе по направлениям

Исследования 
и разработки 

инноваций

Приобретение 
других внешних 

знаний

Приобретение 
машин, оборудо- 
вания и програм-

много обеспечения

Другие расходы 
на инновации

млн грн

2010 13,8 8045,5 996,4 141,6 5051,7 1855,8

2011 16,2 14333,9 1079,9 324,7 10489,1 2440,2

2012 17,4 11480,6 1196,3 47 8051,8 2185,5

2013 18,8 9562,6 1638,5 87 5546,3 2290,9

2014 16,1 7695,9 1754,6 47,2 5115,3 778,8



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

38

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно увидеть, что общая сумма расходов на инновации начиная 
с 2011 года падает. 

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что в 2014 году основную часть инвестирует 
сам предприниматель. Далее финансирование идет из других источников, за ним следует государство и после – 
иностранные инвесторы. Анализируя данные, можно сделать вывод, что общая сумма затрат после 2011 года 
становится меньше. Это связано с нестабильной экономической и политической ситуацией в Украине.

В табл. 2 можно просмотреть источники финансирования инновационной деятельности Украины [4].

Таблица 2
Источники финансирования инновационной деятельности

Дата
Общая сумма 

затрат

В том числе за счет средств

Собственных Государственного 
бюджета

Иностранных 
инвесторов Других источников

млн грн
2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8

Разрабатывая дальнейшие направления и тенденции инновационного развития Украины, нужно решить 
вопрос стабилизации политической и экономической ситуации в Украине; отработать механизм структурно-
технологической перестройки производства с увеличением финансирования предприятий; сделать акцент на 
развитии международного сотрудничества по вопросам инноваций.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зайцева И. С.                      

Литература: 1. Володина В. А. Эффективность функционирования рынка инновационных идей в национальной 
экономике / В. А. Володина, С. А. Ерохин // Актуальные проблемы экономики. – 2014. – № 5. – С. 67–68. 2. Ар-
хипова М. Ю. Исследование инновационных процессов / М. Ю. Архипова // Вопросы статистики. – 2013. – № 4. –  
С. 45–53. 3. Затонацкий Д. А. Некоторые аспекты государственного финансирования инновационной деятель-
ности в Украине / Д. А. Затонацкий. – 2014. – № 2. – C. 82–85. 4. Государственная служба статистики Украины 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/.
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давством України, а також теоретичними основами фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. Розгляну-
то економічне значення прибутку та його вплив на діяльність підприємства.
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Аннотация. Исследован процесс формирования финансовых результатов предприятия согласно действу-
ющему законодательству Украины, а также теоретическим основам финансового анализа и бухгалтерского 
учета. Рассмотрено экономическое значение прибыли, а также ее влияние на деятельность предприятия. 
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Annotation. This article explores the formation of financial results, according to the current legislation of Ukraine, 
as well as the theoretical foundations of financial analysis and accounting.We consider the economic importance of profit 
and its impact on the enterprise.
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Головною метою будь-якої виробничої і комерційної діяльності підприємства є отримання прибутку. 
В умовах конкурентного ринкового середовища, тільки фінансово-стабільні та прибуткові суб’єкти господарю-
вання здатні працювати ефективно. Тому важливою складовою процесу фінансової діяльності підприємства є 
визначення фінансових результатів цієї діяльності. В цьому світлі проблема формування фінансових результатів 
набуває особливої актуальності, і це обумовлює необхідність поглибленого вивчення цього процесу з точки зору 
фінансового аналізу, бухгалтерського та податкового обліку. Процес визначення фінансового результату суб’єктів 
господарювання за цими трьома напрямками на сьогодні проходить без узгодження, а отже, призводить до пев-
них розбіжностей у понятійному апараті та у методиках визначення фінансових результатів господарської діяль-
ності для відображення у різних формах звітності. 

Отже, враховуючи важливість цієї проблематики, потрібно здійснювати пошук шляхів удосконалення про-
цесу отримання доходів, здійснення витрат і формування фінансових результатів підприємства.

Дослідженням процесу формування фінансових результатів підприємства присвячено праці багатьох 
учених-економістів, серед яких можна виділити праці таких, як: Ф. Ф. Бутинець, О. О. Фальченко, Є. В. Мних,  
О. І. Артеменко, М. Г. Чумаченко, В. В. Сопко, Т. Р. Фецович, Н. В. Потриваєва, О. Я. Базілінська, Г. Г. Кірейцев, 
М. І. Ковальчук, Л. В. Нападовська, В. К. Савчук та ін. У роботах цих авторів на основі теоретичних узагальнень 
і  практичного аналізу було конкретизовано недоліки та проблеми процесу формування фінансових результатів.

За результатами досліджень робіт зазначених науковців процес формування фінансових результатів під-
приємства в Україні і досі є недосконалим і потребує узгодження, особливо на законодавчо-нормативному рівні.

Метою цієї статті є дослідження процесу формування фінансових результатів суб’єктів господарювання, ви-
значення значення прибутку у діяльності підприємств.

Формування фінансових результатів являє собою регламентований нормативно-правовими актами процес 
утворення прибутку (збитку), який здійснюється суб’єктами господарювання з метою виявлення у вартісному ви-
раженні підсумків фінансово-господарської діяльності підприємства за визначений період [1].

Таким чином, фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними по-
казниками, як прибуток і збиток. На думку Потриваєвої Н. В., прибуток як кінцевий фінансовий результат ді-
яльності підприємства складає різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво й реалізацію 
продукції. Збитки – це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати 
[2, с. 143].

Згідно з НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» прибуток – це сума, на яку доходи переви-
щують пов’язані з ними витрати. Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 
були здійснені ці витрати [3].
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Наприклад, Ф.Ф. Бутинець трактує поняття «фінансові результати» як прибуток або збиток, який отрима-
ний господарюючим суб'єктом внаслідок своєї діяльності. Під видом діяльності розуміють сукупність подібних 
за економічним змістом господарських операцій. Розрізняють такі види діяльності: операційна діяльність, інвес-
тиційна діяльність, фінансова діяльність, надзвичайна подія [4].

Тобто прибуток можна розглядати як кінцевий результат основної, поточної інвестиційної і фінансової ді-
яльності за певний період часу, який може бути визначено двома способами [5, с. 155]: згідно з теорією статичного 
балансу фінансовий результат визначається як нарощування капіталу за відповідний період, скорегований на 
приріст капіталу за рахунок емісії фінансових інструментів, переоцінки основних засобів і операцій з викупу влас-
них акцій; згідно з теорією динамічного балансу визначення за відповідний період доходів і пов'язаних з ними 
витрат дає фінансовий результат діяльності організації в цьому періоді. 

Визначення фінансового результату згідно з першою теорією може здійснюватися з використанням даних 
форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан). Але на практиці широко використовують другий спосіб визна-
чення фінансових результатів. З метою розкриття і надання користувачам інформації про порядок формування 
фінансових результатів діяльності підприємства складають форму № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід).

Таким чином, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) є головним джерелом інформації 
про формування і використання прибутку. В ньому показані статті, які формують фінансовий результат від усіх 
видів діяльності.

Зокрема формування фінансових результатів у цій формі звітності проходить у такій послідовності  
[2, с. 143]: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг); валовий прибуток; фінансові результа-
ти від операційної діяльності; фінансові результати від звичайної діяльності; фінансові результати від надзвичай-
ної діяльності; чистий прибуток (збиток). 

Фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період визначається як різниця між доходами, які 
відносяться до звітного періоду, і витратами, що відносяться до того ж звітного періоду.

У формуванні фінансових результатів під час поточного управління виділяють такі обов'язкові етапи, як [6]:
визначення необхідного розміру з урахуванням цілей підприємства; −
аналіз поточного стану та виявлення найістотніших зовнішніх і внутрішніх факторів, що вплинули на їх  −

зміни;
розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів, що найповніше відповідає цільо- −

вим настановам;
розроблення конкретних заходів задля досягнення запланованих значень; −
моніторинг усіх вищеперерахованих етапів і внесення корективів у процесі реалізації намічених заходів.  −

На сьогодні вагомого значення при визначенні фінансового результату господарської діяльності підприєм-
ства набуває нормативно-правова база, адже саме вона регулює методику визначення фінансових результатів від 
різних видів діяльності, прямо впливає на величину кінцевого прибутку. Відповідно до «Плану рахунків бухгал-
терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» для обліку 
фінансових результатів використовують рахунки 79 «Фінансові результати» та 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)». Якщо рахунок 79 «Фінансові результати» є номінальним і на кінець звітного періоду закривається 
(сальдо немає), то рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» є пасивним і його сальдо відобража-
ється в балансі [7].

Оскільки доходи беруть безпосередню участь у формуванні фінансових результатів, доцільно розглянути 
з точки зору бухгалтерського обліку напрямки удосконалення їх обліку. Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» та Планом ра-
хунків бухгалтерського обліку доходи, які отримуються від основної діяльності, мають назву «Дохід від реалізації 
продукції (робіт, послуг)». Але основна діяльність – це і є діяльність, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією 
продукції. Тому доцільно змінити назву рахунку 70 «Доходи від реалізації», на «Дохід від основної діяльності». Ще 
одним аргументом на захист цієї пропозиції виступає і той факт, що на різних підприємствах основна діяльність 
має різні форми, і назва цього рахунку буде універсальною для багатьох підприємств. 

На сьогодні для обліку доходів від фінансової діяльності використовуються рахунок 73 «Інші фінансові до-
ходи», але знову ж таки його потрібно перейменувати в «Доходи від фінансової діяльності», так само і рахунок  
74 перейменувати в «Доходи від інвестиційної діяльності». Аналогічна ситуації спостерігається із витратами.

За таких умов важливо також звернути увагу на рахунок 79 «Фінансові результати» і змінити назви цих 
рахунків на: 791 «Результат основної діяльності», 792 «Результат інвестиційної діяльності», 793 «Результат фінан-
сової діяльності». Таким чином, на основі цих пропозицій формується єдиний підхід до складання і подання всіх 
форм звітності щодо використання понять «операційної», «основної», «інвестиційної», «фінансової» діяльності 
підприємства з безпосередньою відповідністю їх до рекомендацій стосовно структури рахунків обліку фінансових 
результатів діяльності.
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Проведений аналіз процесу формування фінансових результатів і його складових дозволяє дійти висновку 
про те, що:

фінансовий результат є узагальнюючим кінцевим результатом роботи підприємства, який складається   −
з фінансового результату від основної, фінансової, інвестиційної діяльності підприємства;

у процесі формування фінансових результатів важливу роль відіграє фінансова звітність підприємства; −
процес формування фінансових результатів потрібно розглядати з фінансової та бухгалтерської точок зору. −

Перспективами подальших досліджень є пошук шляхів удосконалення методичних підходів до аналізу 
отриманих даних фінансової звітності щодо фінансових результатів підприємства.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Омельченко О. І. 
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Annotation. In the article the scientific approaches to the nature and classification of financial resources of enter-
prises, some form of funds and no stock form of existence of the financial resources of enterprises, the main objectives of 
the companies, classification criteria and sources of financial resources.

Кeywords: financial resources, the classification of financial resources, financial activities, sources of funds, the 
capital.

Дефіцит фінансових ресурсів має негативний вплив на господарську діяльність підприємств, що спричиняє 
появу та збільшення боргів перед суб’єктами господарювання по оплаті праці та сплаті податків. Достатня на-
явність фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають фінансовий добробут підприємства: плато-
спроможність, ліквідність, фінансову стійкість. Тому вагомого значення набуває розробка наукових підходів до їх 
класифікації з метою оптимізації джерел формування та ефективного використання у фінансово-господарській 
діяльності підприємницьких структур.

Дослідженнями питань щодо сутності, формування та виявлення класифікаційних ознак фінансових ресур-
сів займалися такі науковці: Поддєрьогін А. М. [3], Огородник С. Я. [2], Опарін В. М. [4], Лігоненко Л. О., Гуляє-
ва  Н. М., Гринюк Н. А. [5] та ін.

Розвиток підприємницької діяльності потребує нових підходів до формування, розміщення та використан-
ня фінансових ресурсів як основних факторів фінансового забезпечення господарської діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Тому метою цієї статті є визначення та розробка наукових підходів до їх класифікації з метою оптимі-
зації джерел формування та ефективного використання у фінансово-господарській діяльності підприємств.

Хоча в економічній науці й на сьогодні немає єдності щодо сутності фінансових ресурсів, однак розгляд 
фінансових ресурсів підприємств за способом формування, формою власності та реалізації, джерелами їх ство-
рення у зв’язку з напрямками їх використання має значення для визначення межі функціонування фінансових 
ресурсів [1]. 

Огородник С. Я. формулює поняття «фінансові ресурси», враховуючи такі припущення: фінанси слід роз-
глядати як складову частину виробничих відносин суспільства; поняття «ресурс» розглядається як щось таке, що 
може бути використане для досягнення певних цілей [2].

Виходячи з цього, фінансові ресурси розглядаються автором як грошові кошти, що сформовані у фондах 
цільового призначення для здійснення певних витрат. У його твердженнях спостерігається помилка, а саме не-
врахування у складі фінансових ресурсів грошових коштів, які використовуються у нефондовій формі. 

Як вважає Поддєрьогін А. М., основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств явля-
ються власні та залучені. Класифікацію джерел формування фінансових ресурсів підприємств він здійснює за 
таким основними ознаками: ресурси, що формуються під час заснування підприємств; формуються за рахунок 
власних і прирівняних до них коштів; мобілізуються на фінансовому ринку; ресурси, що надходять у порядку роз-
поділу грошових надходжень [3].

Водночас Опарін В. М. розвиває класифікацію фінансових ресурсів підприємств і пропонує її здійснювати 
за такими основними ознаками: за кругообігом, за використанням, за правом власності. За кругообігом він роз-
різняє початкові фінансові ресурси і прирощені. За характером використання виділяє матеріалізовані фінансові 
ресурси, що вкладені в основні засоби, які постійно забезпечують виробничий процес, і ті, що перебувають в обігу 
– оборотні кошти. За правом власності фінансові ресурси він поділяє на власні кошти підприємницької структу-
ри, надані безоплатно державою, та позичені – отримані кредити [4].

На думку Лігоненко Л. О., Гуляєвої Н. М., Гринюк Н. А. та ін., фінансові ресурси підприємства можна роз-
глядати як капітал, який, у свою чергу, може бути поділений: 1) за об’єктом інвестування: на основний, що спря-
мований на фінансування необоротних активів підприємства, та оборотний, що формує сукупність оборотних 
активів підприємства; 2) за метою використання: виробничий капітал, який інвестований в активи підприємства 
для здійснення поточної діяльності; фінансовий капітал, що використовується для інвестування в грошові інстру-
менти, та боргові фондові інструменти; спекулятивний капітал, що використовується під час здійснення засно-
ваних на різниці в цінах фінансових операцій [4].

Таким чином, ми бачимо, що одні автори визначають фінансові ресурси з доходів підприємства, інші – із 
його капіталу, а треті – і з капіталу, і з доходу одночасно.

Слід зазначити, що визначення фінансових ресурсів, які зводяться до формування фондів коштів, значно 
скорочує склад фінансових ресурсів, оскільки в розпорядженні підприємства можуть бути кошти у фондовій і не-
фондовій формах. Особливості та порівняння цих форм наведені у табл. 1.

Основними ознаками грошових коштів, які характеризують фінансові ресурси, матеріальної основи функці-
онування фінансів підприємств є джерела їх походження і право суб'єкта господарювання розпоряджатися ними 
без будь-яких обмежень.

Враховуючи специфічність категорії «фінанси підприємств», для розуміння поняття фінансових ресурсів 
підприємств було виділено їх класифікацію за окремими ознаками (табл. 2).
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Таблиця 1
Особливості та порівняння форми грошових фондів і нефондової форми існування  

фінансових ресурсів підприємств

Форма грошових фондів Нефондова форма
Наявність цільової спрямованості

Частина коштів, що має цільову спрямованість Частина коштів, що не має цільової спрямованості
Призначення використання коштів

Для забезпечення виробничої діяльності, а також задоволення 
потреб розширеного виробництва (фінансування науково-
технічного прогресу, опанування і впровадження нової техніки 
тощо)

Для виконання зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними 
фондами, банками, страховими організаціями. У нефондовій формі 
підприємства одержують дотації, субсидії, спонсорську допомогу

Таблиця 2
Класифікація фінансових ресурсів

Назва Види Характеристика
1 2 3

 За правом власності

Власні
це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення 
внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподатко-
ваного прибутку

Залучені

випуск і розміщення акцій та облігацій, з бюджету чи державних фондів 
цільового призначення, централізованих корпоративних фондів через 
отримання страхових сум за умови настання відповідного страхового ви-
падку

Позикові кошти, які залучаються для фінансування, розвитку підприємства на по-
воротній основі

За формою власності

Приватні власний капітал
Колективні внески засновників
Державні асигнування з бюджету та з централізованих фондів
Акціонерні акціонерний капітал

За способом формування

Створені при заснуванні під-
приємства за рахунок внесків засновників у статутний фонд

Створені за рахунок власних і 
прирівнених до них коштів за рахунок надходжень, доходів і прибутку

Мобілізуються на фінансовому 
ринку акції, облігації, цінні папери, кредити, кошти інвесторів

Одержані у порядку розподілу 
грошових надходжень

дивіденди, відсотки, доходи на пайові внески, страхові відшкодування, 
бюджетні субсидії, дотації

За формою виявлення

Грошові фонди

з їхньою допомогою здійснюється забезпечення виробничої діяльності 
необхідними грошовими ресурсами, а також задоволення потреб розши-
реного виробництва (статутний фонд, фонд оплати праці, фонд соціально-
го призначення, резервний фонд та ін.)

Кошти в нефондовій формі

підприємством використовуються кошти для виконання зобов'язань 
перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками, страховими орга-
нізаціями (у нефондовій формі підприємства одержують дотації, субсидії, 
спонсорську допомогу)

За спрямуванням надхо-
дження

Внутрішні
це нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування та кредиторсь-
ка заборгованість, що постійно перебуває на балансі підприємства (стійкі 
пасиви)

Зовнішні
це додаткові власні та позикові кошти, одержані через фінансовий ринок 
(акції та облігаціі), від кредитно-банківської системи (отримання кредитів) 
та інших кредиторів

За характером викорис-
тання

Матеріалізовані вкладені в основні засоби, які постійно забезпечують виробничий процес
Обігові обслуговують окремий виробничий цикл – оборотні кошти

За етапами формування
Початкові ті, з якими підприємство розпочинає свою діяльність (статутний капітал)

Набуті отримані підприємством в результаті його діяльності у формі чистого до-
ходу (прибутку й амортизації), субсидій, дотацій тощо

За формою реалізації
Грошові грошові кошти та їх еквіваленти
Нематеріальні вкладені в нематеріальні активи
Фінансові вкладені у фінансові активи



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

44

1 2 3

За ступенем перерозпо-
ділу

Первинні джерела формування фінансових ресурсів, які підлягають попередньому 
розщепленню

Вторинні джерела, за рахунок яких формуються власні фінансові ресурси підпри-
ємства

Отже основним завданням фінансової діяльності підприємств є мобілізація капіталу для фінансування опе-
раційної та інвестиційної діяльності. В свою чергу, фінансові результати від діяльності впливають на фінансування 
капіталу підприємств: позитивні фінансові результати дозволяють збільшити капітал підприємства, а негативні – 
зменшити, що змушує підприємство шукати додаткові джерела його залучення.

Класифікація фінансових ресурсів дає змогу деталізувати можливі джерела формування фінансових ресур-
сів, виявити додаткові резерви, обґрунтувати напрями використання фінансових ресурсів у перспективі їх по-
дальшого утворення.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Добринь С. В. 
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Анотація. Розглянуто проблеми функціонування бізнесу за договором комерційної концесії, який у між-
народній практиці має всі ознаки договору франчайзингу. Найбільший акцент було зроблено на вивченні всіх 
переваг і недоліків розвитку бізнесу за схемою франчайзингу в Україні порівняно з іншими країнами світу. На 
підставі проведених досліджень було запропоновано методи удосконалення ведення бізнесу за договором комер-
ційної концесії

Ключові слова: договір комерційної концесії, франчайзинг, роялті, паушальний внесок, прибуток, тен-
денція.

Аннотация. Рассмотрены проблемы функционирования бизнеса по договору коммерческой концессии, 
который в международной практике имеет все признаки договора франчайзинга. Наибольший акцент был 
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сделан на изучении всех преимуществ и недостатков развития бизнеса по схеме франчайзинга в Украине по 
сравнению с другими странами. На основании проведенных исследований были предложены методы усовершен-
ствования ведения бизнеса по договору коммерческой концессии. 

Ключевые слова: договор коммерческой концессии, франчайзинг, роялти, паушальный взнос, прибыль, 
тенденция.

Annotation. In this work the problems the operation of the business under a contract of commercial concession, 
in which international practice has all the hallmarks of the franchise contract. The greatest emphasis was placed on the 
study of all of the advantages and disadvantages of business development through franchising in Ukraine in comparison 
with other countries the holiday. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and recommendations 
for doing business under the agreement of commercial concession. 

Кeywords: the contract of commercial concession, franchising, royalties, lump sum payment, profit, trend.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що процес становлення і розвитку малого бізнесу в Україні відбува-
ється в умовах різкого обмеження фінансових ресурсів. Більш того, на сьогодні велика кількість бізнесменів на-
магаються розробити найбільш оптимальну схему роботи своїх грошей при великих ризиках, які виникають на 
підґрунті економічної, політичної та соціальної кризи. Інвестори аналізують ринок українського бізнесу і дуже 
часто обирають франчайзинг як альтернативу нової концепції бізнесу.

Багато вітчизняних і зарубіжних учених займалися вивченням цієї теми, а саме: Г. В. Цірат, Л. Л. Цимбал,  
Г. О. Андрощук, О. В. Суховатий, О. А. Городова, Н. М. Широбокова та ін. 

Основною метою цієї статті є дослідження розвитку франчайзингу в умовах відсутності економічної ста-
більності української економіки. 

Франчайзинг є особливою формою співпраці між продавцем і покупцем торговельної марки. Франчай-
зинг – це форма маркетингу або розподіл товарів, за якої провідна компанія (франчайзер) надає іншій компанії 
(франчайзі) право на привілей робити бізнес протягом певного періоду у визначеному місці. При цьому фран-
чайзі використовує ім’я фірми франчайзера, її репутацію, продукти та послуги, маркетингові технології тощо. 
Франчайзинговий пакет дає змогу підприємцю вступити в готовий бізнес, що робить його успішним і прибутко-
вим. Така форма організації бізнесу поширюється дедалі швидшими темпами, і все частіше франшизодавцями 
стають резиденти України.

Стрімке зростання франчайзингу, що спостерігається практично в усьому світі, схоже, буде продовжувати-
ся. Франчайзингові системи завтрашнього дня були цілком ідентичними тим, що існують сьогодні. При стрімких 
змінах економіки й у той час, коли ідея створення єдиного світового ринку практично стала реальністю, деякі 
внутрішні аспекти природи франчайзингу знаходяться на межі зміни [1, c. 62].

Одним із ключових факторів, що стимулюють зростання франчайзингу, є зменшення частки традиційного 
виробництва та витиснення його сектором сфери послуг. Франчайзинг підходить для бізнесу у сфері суспільного 
харчування, тому велику популярність, у наш час, здобуває діловий франчайзинг. Він припускає пристосовність 
до умов ринку. Передача повної концепції бізнесу полегшує входження франчайзингу в підприємницьку діяль-
ність з того приводу, що цей вид франчайзингу регламентує практично всі аспекти діяльності цього підприєм-
ства. Також при використанні ділового франчайзингу франчайзер пропонує різні пільги франчайзі, що не може 
вплинути як на діяльність окремого франчайзі, так і на функціонування всієї системи в цілому.

Виконання вимог франчайзера не є недоліком, навпаки, дотримання правил означає, що франчайзі має 
можливість отримати прибуток. Щоб одержати такі права, франчайзі робить первісний внесок франчайзеру, 
а потім виплачує щомісячні внески. Це свого роду оренда, тому що франчайзі ніколи не стає повним власником 
товарного знаку, а лише має право використовувати товарний знак на період виплати щомісячних внесків. Суми 
цих внесків обмовляються у франчайзінговому договорі і є предметом переговорів. Франчайзінговий пакет до-
зволяє відповідному підприємцю вести свій бізнес успішно, навіть не маючи попереднього досвіду чи знань у цій 
галузі.

Для компаній франчайзинг – це спосіб поширення бізнесу. Для підприємців франчайзинг – це один із шля-
хів стати власником бізнесу. На зростаючих ринках, таких як Україна, франчайзинг є швидким способом навчан-
ня підприємців практичним стандартам, що необхідні для ведення прибуткового бізнесу.

За оцінками Міністерства економіки України, на сьогодні в Україні підписано більше вісімдесяти фран-
чайзингових контрактів, третина яких стосується ринку нафтопродуктів, ще чверть системи fast food. Найбіль-
ші франчайзери – Мак Дональдс, «Кодак», «Фуджі», «Білла», «Баскин & Робін», «Альянс», «Швидко», «Ростікс», 
«XXI століття», «Uno momento» та ряд інших [2, c. 6].

Франчайзинг дедалі ширше використовується при створенні технічних станцій обслуговування автомобілів, 
наприклад, ЗАЗ-Деу, автозаправних станцій, наприклад «ТНК-Україна», «Лукойл-Україна», магазинів автомо-
більних товарів та аксесуарів, мережа магазинів АТЛ, салонів краси, які іноді працюють не лише під торговою 
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маркою, що створена для салонів краси, а й під торговою маркою, відомою споживачу. Як приклад можна на-
вести торговельну марку «Тіко», що використовується для автозаправок, супермаркетів і салонів краси, продажу 
товарів за каталогами. На сьогодні цей вид підприємницької діяльності використовується при розповсюдженні 
товарів із відомих каталогів «Отто», «Квеллі» та ін.

Успішно розвивають франчайзингову мережу в Україні також фірма «SPAR», фірма «1С» і українські під-
приємства ТМ «Піцца Челентано» та Асоціація «МакСмак» [3].

Однак ринок франчайзингу має ряд проблем, які потребують вирішення. Насамперед це недосконалість 
нормативно-правової бази, гальмує розвиток франчайзингу саме українське законодавство. Наприклад, у США 
тільки на федеральному рівні створено біля сотні законів, що так чи інакше стосуються франчайзингу, у той час як 
на Україні відсутній навіть закон про його регулювання. В Україні у 2014–2015 рр. у законодавчій базі стосовно роз-
витку франчайзингу не відбулося жодних змін, але збільшилася кількість судових позовів щодо ведення бізнесу 
на умовах франчайзингу [4]. Це примушує франчайзерів звернути увагу на вже підписані договори та звертатися 
до фахівців за підготовкою нових договорів.

Також відсутність детальної інформації про франчайзинг як метод ведення бізнесу дає свої негативні на-
слідки. Дослідження компанії «ТРІАРХ» показує, що, як вже зазначалося вище, в Україні 85–90 % компаній-
франчайзерів не відповідають міжнародним правилам і вимогам франчайзингу.

Одним із гальмуючих факторів розвитку франчайзингу в Україні є відсутність практики апробації бізнесу. 
За кордоном франчайзер не має права продавати франшизу, якщо не було апробації ведення бізнесу за цією 
франшизою. В Україні ж є практика продажу зовсім нової франшизи без ведення франчайзером комерційної 
діяльності за цим напрямком бізнесу. Відповідно, така практика є неприпустимою, адже продаж описаних про-
цесів ведення бізнесу, які не відпрацьовані на своїх торгових точках, є у більшості випадках збитковим.

Зазначені вище проблеми ринку франчайзингу є основними, але також існують інші проблеми, які заважа-
ють широкому використанню франчайзингових схем в Україні, на відміну від інших країн з більш розвинутою 
економікою, основними з яких є: значна вартість франшизи у порівнянні з низькою купівельною спроможністю 
покупців; відсутність кваліфікованих кадрів; складні умови та бар’єри організації та ведення бізнесу.

Однак, незважаючи на всі проблеми, франчайзинг на Україні розвивається доволі стрімкими темпами. Ди-
наміку зміни кількості франчайзерів в Україні наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів в Україні

Аналізуючи ринок України, можна зазначити зростання кількості франчайзерів у 2001–2008 рр. У серед-
ньому приріст складав 35 % з року в рік. У 2009 році кількість франчайзерів зменшилась на 35 % порівняно з по-
переднім роком і становила 247 осіб. Надалі франчайзинг почав розвиватись стрімкими темпами до 2012 року. 
У 2013 році зафіксовано 496 діючих франчайзерів, їх кількість зменшилась на 3 % з 2012 року, що говорить про 
уповільнення активності ринку. Незважаючи на скрутне економічне становище, у 2014 році кількість франчайзе-
рів значно збільшилась – до 567, що свідчить про розвиток франчайзингу в Україні. Можливим фактором, який 
вплинув на зменшення кількості франчайзерів у 2013 році і стрімке їх збільшення у 2014 році є різка зміна еконо-
мічного становища України, тобто потенційні франчайзери просто побоялися вкладати свої гроші, адже ризики 
були дуже великими [4]. 

Таким чином, сприяти розвитку франчайзингу в Україні буде державна підтримка, тому що є проблеми 
його розвитку. Для вирішення цих проблем необхідно запровадити методи державної підтримки малого бізнесу, 
які будуть базуватися на корегуванні законодавчої бази щодо регулювання бізнесу за франчайзинговою схемою. 
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Окрім цього, для поліпшення стану українського ринку франчайзингу необхідно впровадити підтримку госпо-
дарських суб’єктів кредитними установами, адже банки дають великі кредити лише під заставу, а франчайзі-
початківець може не мати необхідної суми. Отже, необхідне державне гарантування ризиків для успішного старту 
ведення бізнесу.
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стартапи – майбутнє українського бізнесу
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Анотація. Розглянуто поняття стартапу як венчурного проекту інноваційної діяльності в України. 
Проаналізовано особливості створення стартапів, а також їх підтримку і розвиток у бізнесі, що приносить 
стабільний прибуток, мінімізуючи основні ризики в умовах сучасної економіки України.

Ключові слова: стартап, інноваційна діяльність, бізнес в Україні, інвестиції, бізнес-інкубатори.

Аннотация. Рассмотрено понятие стартапа как венчурного проекта инновационной деятельности 
в Украине. Проанализированы особенности создания стартапов, а также их поддержка и развитие в бизнесе, 
что приносит стабильный доход, минимизируя основные риски в условиях современной экономики Украины.

Ключевые слова: стартап, инновационная деятельность, бизнес в Украине, инвестиции, бизнес-
инкубаторы.

Annotation. In this article we can see the concept of a startup venture project of innovation activity in Ukraine. 
Analyzed studies especially the creation of start-ups, as well as support and development of business, which brings  
a steady income minimizing the major risks in the conditions of modern economy of Ukraine.

Кeywords: startup, innovation, business in Ukraine, investments, business incubator.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в сучасному світі економіка динамічно змінюється щодня, 
удосконалюючи інформацію і знання, а також створюючи нові можливості та засоби досягнення поставлених 
цілей.

Одним із таких перспективних напрямів є стартапи. Створюються нові бізнес-інкубатори і стартап-аксе-
лератори, а існуючі розширюються і розвиваються. Не викликає сумнівів, що в недалекому майбутньому роз-
робка стартапів стане наймоднішим і перспективним видом діяльності. Причому не тільки для авторів стартапів, 
але і для інвесторів.

© Беспалов О. Е., 2016 
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Дослідження організації та планування діяльності стартапів, аналізу статистичної інформації, а також 
вдосконалення стартапів викладено в роботах таких вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, як: І. Адізес,  
Д. Довгополий, Б. Фелд, Дж. Мендельсон, В. Харніш, П. Власковіц, Б. Купер, К. Кетлін, Дж. Метьюз [8].

Мета науково-дослідної роботи полягає в аналізі та дослідженні організації, а також у плануванні діяльності 
стартапів, в аналізі їх розвитку і впливу на сучасну економіку [3].

На ринку України щорічно з'являється 300–500 нових стартапів. Приблизно 900 проектів постійно знахо-
дяться на ринку (тобто ще не збанкрутували). Приблизно кожен четвертий стартап – це серйозні масштабні про-
екти (близько 150 проектів), з яких 20–40 виживає. На українському ринку діють близько 50 «бізнес-ангелів», які 
можуть інвестувати в кожен проект від $ 50 до $ 200 тис. Найбільш активними на ринку є два українських фонди 
(AVentures і TA Venture), 7 російських і 12 європейських фондів. Поки що на українському ринку немає американ-
ських фондів, але два з них вже проявили свою зацікавленість [2].

Щорічно складається приблизно 15 угод раунду А ($ 1–1,5 млн) І 40-70 угод з «бізнес-ангелами». У цій статис-
тиці брали участь тільки усвідомлені угоди, коли інвестор точно розумів, у що конкретно він вкладає гроші.

Щорічно на українському ринку обсяг інвестицій становить від $ 20 до $ 70 млн. На ринку портфельних угод, 
не включаючи M & A угоди, обсяг інвестицій буде менше – від $ 20 до $ 40 млн.

Загальні капітали вітчизняних інвесторів, які вони можуть вкласти в українські стартапи, оцінені приблизно 
в $ 200 млн.

Фахівці зазначають лавиноподібне зростання кількості стартапів на ринку в 2007–2008 рр. і в період з кінця 
2009–2011 рр. А вже після 2012 р. на ринку залишилося значно менше «романтиків». Адже тоді у вільному доступі 
з'явилося більше інформації, освітніх програм і конференцій для стартапів.

Багато інвесторів свідомо залякують людей, описуючи всі негативні моменти стартапів – робота в режимі 
24/7, рання сивина і розуміння того, що більше 99 % проектів не виживають. Коли романтики зрозуміли, що ніхто 
не дасть їм мільйон доларів просто так, частина людей пішли з ринку. Кількість проектів зменшилася, зате значно 
змінилася їх якість [7].

Наведемо основні фактори, що визначають привабливість стартапу для інвестора.
При прийнятті рішення про участь у проекті інвестор оцінює його за такими параметрами:

розумність і затребуваність проекту, його ЦА (цільова аудиторія); −
ризики проекту, можливість їх мінімізації; −
можливість контролю за ходом проекту; −
передбачувана норма прибутку проекту; −
глибина аналізу прогнозів із фінансових і маркетингових параметрів проекту; −
стабільність зростання галузі бізнесу, на яку націлений проект; −
можливість виходу з проекту (ліквідність успішного проекту; мінімізація збитків у разі провалу) [4]. −

Глибина опрацювання і точність відповідей на наведені питання дуже залежить від стадії, на якій знаходить-
ся проект. Очевидно, що проект на стадії ідеї не може похвалитися глибиною аналізу ринку, і так саме очевидно, 
що проект на стадії зростання зобов'язаний супроводжуватися осудним бізнес планом.

Будь-який провал або будь-який успіх – індивідуальні. Вони є результатом взаємодії певних обставин і ре-
акцій на них. Для початку необхідно виключити коло хибних уявлень про провал. Якщо стартап відразу ж не 
«вистрілює», не варто прирівнювати це до невдачі. Навіть в історії найбільших компаній часто можна виділи-
ти досить тривалий проміжок між першою згадкою і формуванням загальновизнаного і успішного концепту. 
У західних інвесторів є таке поняття – traction – «тяга», що означає «шанси на успіх». Якщо проект, з точки зору 
інвесторів, «тягне», але поки не приносить дохід, вони все одно підтримають його, бо впевнені у майбутньому 
успіху  [9].

Однак, на нашу думку, тільки від нас самих залежить успіх. Ніхто за нас не зробить нашу роботу. Ні бізнес-
інкубатори, ні венчурні фонди, ні «бізнес-ангели». Пора братися за справу і показати, на що ми здатні!

Стартап – це завжди невідомість, завжди ризик. Тому особливо дивно чути, що стартапер нічим не ри-
зикує, нібито розважаються дітлахи за гроші багатих дядьків (якщо мати на увазі класичну схему з двадцяти-
річним студентом або випускником вузу, які прийшли за інвестиціями). Насправді стартапер ризикує, насам-
перед, своєю енергією, своїми нервами, відносинами з друзями і коханими, своїми самими продуктивними 
роками. Це його доля, і на цьому етапі вона прямо залежить від успіху його проекту. Так, провал проекту не 
фатальний, і в історії чимало прикладів, коли «вистрілював» не перший, а другий чи третій проект молодого 
колективу. Але чимало є прикладів, коли нічого не вистрілювало, і людині доводилося починати кар'єру з нуля 
в чужій компанії [6].
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Одне безсумнівно: стартап (нехай навіть і невдалий, але таий, що дійшов хоча б до стадії випуску продукту 
на ринок) – це відмінний досвід, багато в чому унікальний. І часом дійсно краще пройти цей шлях самому і на-
бити гуль, ніж вивчити всю бібліотеку бізнес-літератури і прочитати сотню-другу кейсів, але не створити жодного 
свого кейса. Найчастіше знання виявляються навіть на шкоду: вважаємо, якби всі стартапери знали, реєструючи 
ТОВ, які складнощі їх очікують у найближчі два роки, як мінімум половина сказала б «ні, дякую, це не для мене». 
Але далеко не факт, що всі вони – безвольні і нездатні до бізнесу. Багато людей просто не уявляють своїх внутріш-
ніх ресурсів і занадто піддаються впливу оточення: батьків, які говорять «ти, синку, спочатку ВНЗ закінчи і на 
хорошу роботу влаштуйся, а потім фігньою всякою страждай»; друзів, які запитують «а скільки ти заробляєш? 
а чого так мало?» (думка, що у засновників стартапів великі або хоча б ринкові зарплати, досить далека від істини); 
дівчат, які хочуть ресторани-прикраси-одяг тут і зараз, а не коли молодий чоловік дійде зі своїм стартапом до IPO. 
Так що, стартапи ще й загартовують своїх творців [10].

Висновок. Хочемо ми цього чи ні, подобається воно нам чи ні, але на основі стартапів і формується еконо-
міка майбутнього. Та й економіка сьогодення також. Не так давно, до речі, сталася символічна подія: технологічна 
компанія Apple, яка виросла з типового стартапу, змістила нафтового гіганта ExxonMobil з першого рядка в цьому 
списку. 

Вважаємо, що сутність такого інноваційного проекту, як стартап, полягає у цитаті великого економіста та 
філософа Томаса Лоуренса: «Всі бачать сни, але кожен по-різному. Ті, хто бачать сни в темних глибинах ночі, 
вранці бачать, що сни розсипалися на порох. Але ті ж, хто марить наяву, з відкритими очима – небезпечні люди, 
адже вони можуть втілити сни в реальність» [5].

Стартап – це те, що у нас всередині. Неможливо що-небудь створити геніальне, ґрунтуючись на чужому. Тут 
велику роль відіграє ідеологія. По своїх творах неможливо судити об'єктивно, але тільки найбільш фанатичного 
ентузіаста, невизнаного генія його діяльність може призвести до перемоги.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Верещагіна Г. В. 
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Анотація. Розглянуто поняття креативності та його вплив на інноваційну діяльність, а також креа-
тивні здібності, завдяки яким можливо створювати інноваційні проекти, що будуть приносити максималь-
ний прибуток із мінімальними ризиками. 

Ключові слова: креативність, інновації, здібності менеджерів.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие креативности и его влияние на инновацион-
ную деятельность, а также креативные способности, благодаря которым можно создавать инновационные 
проекты, которые будут приносить максимальную прибыль с минимальными рисками.

Ключевые слова: креативность, инновации, способности менеджеров.

Annotation. In this article we can see the concept of creativity and its influence on innovation. We consider cre-
ative ability, by which you can create innovative projects that will bring the maximum profit with minimal risk.

Кeywords: creativity, innovation, ability of managers.

Результати економічної діяльності підприємства охоплюють результати різних видів діяльності, зокрема ін-
новаційної, яка має власні цілі та результати. В наш час підприємства мають певний потенціал для впровадження 
інноваційної діяльності в усі сфери господарювання. Провадження ефективної інноваційної діяльності на під-
приємстві забезпечує отримання конкурентних переваг, а саме поліпшення конкурентних позицій на галузевому 
ринку та власного фінансового стану, якісне підвищення виробничого потенціалу та потенціалу персоналу тощо 
[8].

Проблема стану та розвитку інноваційної діяльності є пріоритетною в наш час для всіх підприємств, не-
зважаючи на спеціалізацію, галузеву приналежність чи форму власності. У цьому аспекті особливого значення 
набуває визначення та оцінка результативності такої діяльності, а також економічне управління нею. Слід зазна-
чити, що висока результативність інноваційної діяльності залежить саме від фахівців інноваційної діяльності та 
результативності виконання їх своїх функцій [2].

Під інноваційною діяльністю підприємства розуміється комплексний процес створення, використання 
і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг і збільшення прибутковості свого ви-
робництва. Згідно зі ст. 1 розд. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційна діяльність – це ді-
яльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробку, випуск на 
ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [3]. Ця діяльність охоплює:

випуск і поширення принципово нових видів техніки та технологій; −
прогресивні міжгалузеві структурні збентеження; −
реалізацію довгострокових науково-технічних програм із великими термінами окупності витрат; −
фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; −
розробку і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального  −

й екологічного становища [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що менеджери інноваційної діяльності – це особливий вид управ-

лінського персоналу, який повинен володіти певними навиками та здібностями, згідно з якими їх буде віднесено 
саме до цього типу. 

Взагалі успішність оволодіння людиною тією чи іншою професією, ефективність трудової діяльності вели-
кою мірою залежать від її здібностей [1].

Здібності являють собою синтез властивостей особистості, який забезпечує успішне виконання діяльності та 
виявляється у швидкості оволодіння знаннями, уміннями, навичками.

Здібності, які сприяють досягненню високих результатів у певній сфері діяльності, називаються спеціальни-
ми. Прикладом їх можуть бути математичні, літературні, музикальні, підприємницькі, організаторські та інші 
здібності. Основне завдання особистості в цьому випадку полягає у розвитку цих здібностей, у формуванні во-

© Беспалов О. Е., 2016 
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льових якостей для їх реалізації. Спеціальні здібності органічно пов’язані з загальними здібностями. Чим вищий 
рівень розвитку загальних здібностей, тим кращі внутрішні можливості для розвитку спеціальних здібностей.

Один із творців системи вимірювання творчих здібностей – Еліс Пол Торренс – говорив з цього приводу, що 
спадковий потенціал не є найважливішим показником майбутньої творчої продуктивності. 

Отже, жодна людина, якими б задатками вона не володіла, не може стати талановитим математиком, музи-
кантом або художником, не займаючись багато і наполегливо відповідною діяльністю [9].

Що стосується креативності, то креативність більш ніж інтелект визначається факторами середовища. Твор-
цем і інтелектуалом не народжуються. Все залежить від того, які можливості надасть оточення для реалізації того 
потенціалу, який в різному ступені властивий кожному з нас.

Кандидати психологічних наук В. Кудрявцев та В. Синельников, ґрунтуючись на широкому історико-
культурному матеріалі (історія філософії, соціальних наук, мистецтва, окремих сфер практики), виділили такі 
універсальні креативні здібності, що склалися в процесі людської історії:

1. Реалізм уяви – образне схоплювання деякої істотної загальної тенденції чи закономірності розвитку ціліс-
ного об'єкта до того, як людина має про неї чітке поняття і може вписати її у систему суворих логічних катего-
рій. 

2. Уміння бачити ціле раніше частин. 
3. Надситуативно-перетворювальний характер творчих рішень – здатність під час вирішення проблеми не 

просто вибирати з нав'язаних ззовні альтернатив, а самостійно створювати альтернативу. 
4. Експериментування – здатність свідомо та цілеспрямовано створювати умови, в яких предмети найбільш 

опукло виявляють свою приховану у звичайних ситуаціях сутність, а також здатність простежити та проаналізу-
вати особливості «поведінки» предметів у цих умовах [7].

Аналізуючи наведені вище точки зору з питання про складові творчих здібностей, можна дійти висновку, 
що, незважаючи на відмінність підходів до їх визначення, дослідники одностайно виділяють творчу уяву та якість 
творчого мислення як обов'язкові компоненти творчих здібностей.

Праця інноваторів має творчий характер, потребує різноманітних знань, схильності до аналітичної діяль-
ності, уміння концентруватися у визначений час на окреслених проблемах. Оскільки основним предметом праці 
менеджера є науково-технічна й управлінська інформація, то обов'язковою умовою його ефективної роботи є зна-
ння сучасної наукової парадигми відносно інформаційної технології, морально-етичних, екологічних і соціальних 
проблем [6].

Висновок. Креативність не тотожна інтелекту, під яким розуміється здатність аналізувати, обробляти та 
засвоювати великі обсяги інформації. Вона передбачає здатність до синтезу і створення нового. Результатом кре-
ативного синтезу можуть бути винаходи, нові теорії, розуміння проблеми, твори мистецтва.

Креативність є основною передумовою для створення інновацій. Інноваціями стають реалізовані на практи-
ці нові (креативні) ідеї, зазвичай отримані за допомогою креативного мислення або шляхом запозичення.

Креативність завжди була основним джерелом розвитку суспільства.
Аналіз літератури показує що провадження ефективної інноваційної діяльності на підприємстві забезпечує 

отримання конкурентних переваг, а саме поліпшення конкурентних позицій на галузевому ринку та власного фі-
нансового стану, якісне підвищення виробничого потенціалу та потенціалу персоналу тощо. Таким чином, під інно-
ваційною діяльністю підприємства розуміється комплексний процес створення, використання і розповсюдження 
нововведень з метою отримання конкурентних переваг та збільшення прибутковості свого виробництва  [10].

В інноваційній діяльності задіяні підприємці, керівники, спеціалісти різних галузей знань, виконавці різних 
функцій. Специфічна практика виробила ряд настільки ж специфічних типів і ролей новаторів, керівників і ви-
конавців. Всі вони необхідні для успішної інноваційної діяльності фірми. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Верещагіна Г. В. 
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Annotation. In the article the basic problems of forming and development of transport and logistics systems in the 
context of European integration, the impact of logistics is defined as one of the effective tools for planning and manage-
ment of the organization, defined the structure of the transport and logistics system of Ukraine, analyzed the experience 
of developed countries in the use of logistics systems.

Кeywords: corporate social responsibility, social quality culture, social responsibility, social business activity.

Анотація. Стаття присвячена проблемам розвитку та загальному обґрунтуванню корпоративної соці-
альної відповідальності. Розглянуто концептуальні засади системи організаційного забезпечення корпоратив-
ної соціальної відповідальності на підприємстві. Обґрунтовано необхідність використання в управлінській 
практиці різних трактувань поняття корпоративної соціальної відповідальності. Виділено основні ознаки, 
що дозволяють сформулювати корпоративну соціальну відповідальність для конкретного підприємства.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, культура соціальної якості, соціальна відпо-
відальність, соціальна ділова діяльність. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития и общему обоснованию корпоративной социаль-
ной ответственности. Рассмотрены концептуальные основы системы организационного обеспечения корпо-
ративной социальной ответственности на предприятии. Обоснована необходимость использования в управ-
ленческой практике различных трактовок понятия корпоративной социальной ответственности. Выделены 
основные признаки, позволяющие сформулировать корпоративную социальную ответственность для кон-
кретного предприятия.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, культура социального качества, соци-
альная ответственность, социальная деловая деятельность.

The topic of corporate social responsibility (CSR – corporate social responsibility, often abbreviated “CSR”, is a 
corporation`s initiatives to asses and take responsibility for the company`s effects on environmental and social wellbeing. 
The term generally applies to efforts that go beyond what may be required by regulators or environmental protection 
groups) is one of the most urgent and widely discussed in academic circles and among business and political elite. There 
are changes that require a higher level of adaptation of production to social change. In this regard, reinterpreted the theo-
retical foundations of management and its tools.

It doesn`t exist the universally accepted definition of CSR in international business practice which gives reason to 
understand the term “corporate social responsibility” in their own way.

It should be noted that the subject of CSR is a commercial organization (the terms “company”, “enterprise”, “cor-
poration” in this context can be used as synonyms), understood as a holistic system of industrial relations, functioning, in 
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order to achieve economic goals, and at the same time is part of environment including a plurality of components which 
determine its existence. Socially Responsible Company plays a number of roles:

1. The employer company creates attractive jobs, pay the “white” wages;
2. Producer of goods and services creates quality products and services;
3. Company-taxpayer: pays all taxes, respecting the law;
4. Company borrowing capital: time to repay loans, access to international capital markets;
5. Company business partner: shows good business practices, establish reliable relationships with suppliers and 

distributors;
6. Company corporate citizen (neighbor) to prevent possible negative consequences of their activities (e.g. in the 

field of ecology), ennobling the territory, supporting social welfare;
7. Member company public organizations contributes to the formation of civil society.
International theory and practice allow the three elements of corporate social responsibility (table 1):

Table 1
Elements of Corporate Social Responsibility

Element Features

Economic information on suppliers and consumers of products, staff - salaries, pension contributions and social benefits, 
the company’s relationship with the state - taxes and public - donations and other charity

Enviromental information about the use of raw materials, energy, water, emissions and waste what is accompanied by the 
production

Social organization and safety, respect for the rights of employees, the company responsible for the fact that it 
produces - from elementary to ensure product safety obligations to correct advertising

In our country the prevailing aspect of social responsibility is an economic one. According to the survey conducted 
by market research and consulting [2, p. 11] 96 % of respondents believe their business in a socially responsible business, 
since they pay salaries to employees. According to the same survey found that the population of a different understand-
ing of corporate social responsibility. Most respondents believe that business must comply with the laws, pay salaries, 
provide social security and health services, ensure employment and even pensions. 

A third of interviewed said that business should think not only about themselves but also about their country and 
their fellow citizens.

Let`s consider models of corporate social responsibility, first of all in table (table 2): 
Table 2

                  American vs. European models of CSR

Indicators American model European model

Economic responsibility
The focus on compliance with the best corporate 
governance principles, worthy of reward and protect 
consumers

Legally established framework for behavior (35-
hour working week, minimum wage, regulation of 
overtime work week)

Legal responsibility The low level of statutory rules of conduct 
Corporation Hard and deeply-developed business rules

Ethical responsibility The trend of the prevalence of support by the local 
community High taxes and high levels of public social protection

Charity (philanthropy) Distributed by various spheres (including culture, art, 
education), through charities

More taxes to charity, responsibility for funding all 
spheres of society rests with the State

The American model of CSR has a history of the XIX century. Due to the nature of American enterprise based on the 
maximum freedom of subjects, many areas of public relations still remain self-regulated. In particular, it is the labor rela-
tions employee-employer (bilateral agreement), the voluntary health insurance. At the same time, America has developed 
numerous mechanisms for the participation of businesses in the social support of society through corporate funds aimed 
at addressing various social problems through business. 

The activity in this field is initiated by the companies, while the latter provides for a maximum autonomy in deter-
mining their social contribution. Responsible social behavior and corporate social investments promote appropriate tax 
incentives enshrined in law (for example, income tax, deduct charitable contributions from the tax base). In such way, 
under the social investment refers to material, technological, managerial, financial or other resources companies, directed 
by management on the implementation of social programs, tailored to the interests of the major internal and external 
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stakeholders, beneficial to the public areas on the assumption that the strategic respect of the organization will get a cer-
tain social and economic effects.

In continental Europe, corporate activity as a rule, regulated by norms, standards and laws of the respective states. 
One of the main features of this model of CSR is its state regulation. Therefore, this model is often referred to as a hidden 
form of CSR. Many European countries have legislated compulsory medical insurance, pension regulation, environmen-
tal management companies.

Thus, compared to the US, the European model is characterized by the elaboration of the rules of doing business 
and strict legislation in the field of CSR. State authorities and local self-government in the West play an active role in the 
development of CSR.

For Ukrainian companies it is characterized a fairly significant narrowing of the range of significant stakeholders, 
for example due to underestimation of groups such as the local community. The main driving forces are Ukrainian cor-
porations and local authorities acting by themselves. It should be noted that the state, the community and NPOs (non-
profit organizations), which along with the corporations are the main initiators of CSR programs in Europe are not those 
in Ukraine. It should be noted that NPOs are lots and different, they have a great influence on public opinion and with 
the real mechanisms of pressure on businesses in Europe, in Ukraine, comparatively numerous  are not sufficiently well 
known and respected in the community and do not have significant influence. With regard to social reporting in Europe, 
its standards are well adapted and widely used. At this company oriented at all or at least most of the stakeholders. In 
Ukraine, at the moment the number of companies who practice social reporting on a regular basis is still relatively small, 
the process of reporting has focused much – mostly on the state and shareholders. In addition, often misunderstood and 
underestimated that of its utility in the long run.

So, the relevance of the research topic is defined by the increased attention of the public to the activities of compa-
nies in the field of social and environmental measures. Recently, the world is experiencing changes that require a higher 
level of adaptability to social change. In this regard, it is reinterpreting the theoretical foundations of management and 
its tools. As socially responsible organizations in modern conditions have competitive advantages, the validity of such 
statements should be tested rigorously. 

Significance of measurement of CSR of enterprises is defined by the fact that Ukrainian companies have only re-
cently began to apply this concept in its activities. Foreign organizations have over 20 years of practice in the field of CSR 
which includes social issues (non-financial reports), participation in social rankings, as well same methodology to assess 
and verify the data disclosed by the parties concerned. Ukrainian companies do not yet have sufficient experience of 
interaction with stakeholders and unfortunately the majority of enterprises practically not engaged in measurement the 
level of CSR. That is why the theme “Corporate Social Responsibility” is so important to be considered.

Supervisor – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor Besedovskaya Т. В. 
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Анотація. Розглянуто сутність і зміст поняття «структура капіталу». Проаналізовано наукові під-
ходи до трактування терміна, на множинність яких вплинула його багатоаспектність і суб’єктивність ро-
зуміння цього питання серед науковців. Проведено морфологічний аналіз, в результаті якого було сформовано 
нове визначення поняття «структура капіталу».

Ключові слова: структура капіталу, морфологічний аналіз, фінансові джерела, власний капітал, позико-
вий капітал, підприємство.

Аннотация. Рассмотрены сущность и содержание понятия «структура капитала». Проанализирова-
ны научные подходы к трактовке термина, на множественность которых повлияла его многоаспектность 
и субъективность понимания этого вопроса среди ученых. Проведен морфологический анализ, в результате 
которого было сформировано новое определение понятия «структура капитала». 

Ключевые слова: структура капитала, морфологический анализ, финансовые источники, собственный 
капитал, заемный капитал, предприятие.

Annotation. The essence and the concept of “capital structure”. Analyzed scientific approaches to the interpreta-
tion of the term, in which a plurality affected its multidimensional and subjective understanding of this issue among 
scientists. A morphological analysis, in which was formed a new definition of “capital structure”.

Кeywords: capital structure, morphological analysis, financial resources, equity, loan capital, enterprise.

У сучасній економічній літературі існує багато тлумачень сутності поняття «структура капіталу», однак біль-
шість дослідників мають різні підходи щодо його розуміння, які відрізняються своїм трактуванням залежно від 
тих позицій учених, з яких вони розглядають цю об'єктивну економічну категорію. Отже, виникає необхідність 
чіткого визначення терміна «структура капіталу». 

Враховуючи актуальність цього питання, на дослідження теми про структуру капіталу звернули увагу 
такі науковці, як Сміт А. [1], Маркс К. [2], Етрілл П. [3], Ченг Ф. [4], Ван Хорн Дж. [5], Шим Д. [6], Серов М. [7],  
Бланк І. [8], Ковальов В. [9], Стоянова О. [10]. Однак дискусійний характер питання потребує додаткового дослі-
дження та чіткої детермінації. Тому мета статті полягає у перегляді розуміння поняття «структура капіталу» на 
підставі морфологічного аналізу, результатом якого є формування власного визначення терміна.

В табл. 1 наведено існуючі трактування авторами поняття «структура капіталу».

Таблиця 1
Підходи авторів до визначення поняття «структура капіталу»

Автори Визначення

Сміт А. [1] Дві основних складових капіталу: основний (не вступає у процес обігу) та оборотний (змінює форму в  процесі 
обігу)

Маркс К. [2] Розподіл капіталу на постійний («переноситься» на ціну продукту) і змінний (авансується для найму робочої 
сили)

Етрілл П. [3] Співвідношення між коштами, які інвестуються власниками компанії, та коштами, які вкладаються іншими 
особами

Ченг Ф., 
Фіннерті Дж. [4]

Форма або складова капіталізації, що відноситься до виду і пропорції цінних паперів, що використовуються 
для збільшення довгострокових фінансових ресурсів

Ван Хорн Дж. [5] Співвідношення акцій, облігацій, активів, із яких складається капітал компанії
Шим Д., Сігел Д. [6] Змішана структура довгострокових джерел грошових коштів, що використовуються підприємством
Гаген А., Серов М. [7] Співвідношення короткострокових зобов’язань, довгострокових зобов’язань і власного капіталу організації

Бланк І. [8] Відношення всіх форм власних і залучених фінансових ресурсів, які використовуються підприємством 
у процесі господарської діяльності для фінансування активів

Ковальов В. [9] Відношення довгострокових пасивів до власного капіталу підприємства

Стоянова О. [10] Певне співвідношення власного та позикового капіталу, що призводить до максимізації вартості акцій 
підприємства
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Деякі з розглянутих авторів, визначення яких були проаналізовані, вважають, що структура капіталу – це 
співвідношення в його складі частки акцій та облігацій; інші вважають, що в понятті «структура капіталу» необ-
хідно розглядати всі види як власного, так і позикового капіталу підприємства. 

Визначення, що наведені в табл. 1, можна розглядати як за спільними рисами, так і спостерігати в інтерпре-
тації терміна суттєві відмінності. У зв'язку з необхідністю пошуку універсального тлумачення поняття «структура 
капіталу» слід провести морфологічний аналіз його сутності. 

Дослідження поглядів до визначення економічної сутності категорії «структура капіталу» дозволило іден-
тифікувати ключові ознаки поняття «структура капіталу» як об’єкта дослідження – морфологічні ознаки, які є 
складовими компонентами визначення. 

Для виявлення ключових ознак було проаналізовано подібність і відмінність наявних дефініцій терміна 
в працях видатних економістів. Якщо сутнісна ознака наявна у трактуванні поняття певного автора, то на пере-
тині відповідного рядка та стовпчика виставляється 1, інакше – 0. Комбінації альтернатив морфологічних ознак 
досліджуваного об’єкта формують низку варіантів опису терміна. 

Сутність терміна «структура капіталу» визначається у межах поданих ознак, наведених у табл. 2. Це дає 
можливість конкретизувати поняття і встановити спільне й відмінне між визначеннями розглянутих авторів.

Таблиця 2
Морфологічна класифікація терміна «структура капіталу»

Автор Основний
та оборотний

Постійний
та змінний Цінні папери Довгострокові пасиви, 

власний капітал
Власний капітал,

позиковий капітал
Сміт А. [1] 1 0 0 0 0
Маркс К. [2] 0 1 0 0 0
Етрілл П. [3] 0 0 0 0 1
Ченг Ф., Фіннерті Дж. [4] 0 0 1 0 0

Ван Хорн Дж. [5] 0 0 1 0 0

Шим Д., Сігел Д. [6] 0 0 0 1 0
Гаген А., Серов М. [7] 0 0 0 0 1
Бланк І. [8] 0 0 0 0 1

Ковальов В. [9] 0 0 0 1 0

Стоянова О. [10] 0 0 0 0 1

Таким чином, виділено основні ознаки поняття, що характеризують його з різних сторін. Отримані резуль-
тати табл. 2 дозволяють говорити про те, що сукупність певних відокремлених морфологічних ознак терміна 
мають спільні характеристики. 

Визначимо загальну кількість навантаження на кожну з ключових ознак. Таким чином, та ознака, що матиме 
найвище значення, буде вважатися найбільш значущою (табл. 3). На її основі запропонуємо узагальнене визна-
чення терміна «структура капіталу».

Таблиця 3
Загальне навантаження на ключові характеристики 

Ознаки Загальне навантаження
основний та оборотний 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
постійний і змінний 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
цінні папери 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2
довгострокові пасиви, власний капітал 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2
власний капітал, позиковий капітал 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 = 4

Морфологічний аналіз дозволив систематизувати наявні в науковій літературі методологічні підходи до ви-
значення сутності та змісту структури капіталу. Проаналізувавши положення сутності та змісту терміна, доцільно 
сформувати власне бачення «структури капіталу»: структура фінансових засобів довгострокового фінансування 
підприємства, що наведена співвідношенням власного капіталу, залученого власниками, та усіх форм позикового 
капіталу, який інвестується у підприємство. Це визначення є узагальнюючим серед розглянутих авторів, на від-
міну від інших визначень воно об’єднує у собі всі подані критерії та їх ознаки.

Таке трактування поняття «структура капіталу» дає змогу суттєво розширити сферу практичного застосу-
вання цієї теоретичної концепції у фінансовій діяльності підприємства, оскільки: дає змогу дослідити особливос-
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ті та розробити відповідні рекомендації для підприємств з обмеженими можливостями фінансування на ринку 
довгострокового капіталу; надає можливості пов'язати структуру капіталу з використання активів, які фінансу-
ються за рахунок різних його складових [8]. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Латишева І. Л. 
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Бюджетна політика держави як важлива складова економічної політики країни є системною сукупністю 
цілей, включаючи наукові підходи та конкретні заходи щодо цілеспрямованої діяльності держави з регулювання 
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бюджетного процесу, управління бюджетами всіх рівнів, ефективного використання бюджетної системи для ви-
рішення економічних і соціальних завдань країни. 

Дослідження стану бюджету завжди було одним із важливіших напрямів у фінансовій науці. Тому що бю-
джет є основним інструментом забезпечення діяльності держави та найважливішим елементом проведення бю-
джетної політики. Як економічна категорія бюджет не може мати політичного змісту. Він виражає ту частину 
фінансових відносин суспільства, в які вступають суб’єкти влади з фізичними і юридичними особами з приводу 
перерозподілу ВВП у процесі формування і використання бюджетного фонду.

У покращенні бюджетного процесу і бюджетної системи України брали участь усі гілки влади: законодавча, 
виконавча та судова. Значним є науковий доробок українських учених, які багато в чому сприяли вирішенню про-
блем розробки ефективної бюджетної політики. Це, насамперед, Бабич Л. М., Буковинський С. А., Василик О. Д., 
Єрмошенко М. М., Шлапак О. В., Юрій С. І., Чугунов І. Я. та ін. В роботах цих авторів запропоновано вирішення 
багатьох проблем удосконалення бюджетного процесу і бюджетної системи в Україні.

Метою статті є аналіз стану державного бюджету України, а також визначення перспектив його формуван-
ня та використання у майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика є складовою економічної політики держави та фінан-
сової політики. Основа бюджетної політики – розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад 
соціально-економічного розвитку суспільства. У процесі такого розроблення держава визначає конкретні форми, 
методи і види організації бюджетних відносин. Практична реалізація бюджетної політики полягає у сукупності 
заходів довгострокового (стратегічного) та короткострокового (тактичного) характеру, які здійснює держава через 
бюджетну систему. 

Доходи бюджету відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Централізація 
частини ВВП і фінансових ресурсів держави у бюджетах різних рівнів дає можливість проводити єдину фінан-
сову політику, забезпечувати перерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, задовольняти 
приблизно на однаковому рівні потреби соціальної сфери, незалежно від того, на якій території функціонують її 
установи. Доходи бюджету, з одного боку, є результатом розподілу ВВП між різними учасниками відтворюваль-
ного процесу, а з другого – об’єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості, тому що 
остання використовується для формування бюджетів різного рівня [9].

Постійне збільшення видаткової частини державного бюджету призводить до підвищення фіскального 
навантаження на суб’єктів відтворення. Динаміку дохідної і видаткової частин державного бюджету наведено 
в табл. 1 [6].

Таблиця 1
 Показники державного бюджету 2010–2014 рр.

Показник
Сума, млн грн

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Доходи державного   бюджету: 
план – факт

 254995,7
240615,2

303875,4
314616,9

373960,24
346025,5

351164,6
339180,3

395304,33
356957,7

Видатки державного бюджету: 
план – факт

307748,1
303588,7

342690,3
333459,5

413605,32
395661,8

419843,8
403403,2

462211,73
430108,8

Державний внутрішній борг України 156240 173707,7 206510700 284088,7 461003622,8

Державний зовнішній борг України 278080 299413,9 308999800 300025,4 485815804,5

За даними таблиці темпи зростання видатків перевищують темпи зростання доходів, при цьому відбуваєть-
ся постійне зростання внутрішнього боргу країни. Постійне зростання видатків державного бюджету та загаль-
ного боргу створює передумови до посилення контролю за використанням бюджетних ресурсів та необхідності 
впровадження інструментів державного управління бюджетом і запровадження елементів контролінгу в систему 
бюджетування. Процес реформування системи бюджетного контролю в Україні протягом останніх років, на жаль, 
не сприяв суттєвому підвищенню його дієвості, а тому питання його реформування залишаються дискусійними і 
потребують подальших удосконалень. В умовах реформування бюджетних відносин, а не процесів виникає необ-
хідність побудови обліково-аналітичної та інформаційної системи контролю та управління, яка дозволить синте-
зувати в єдине ціле всі складові бюджетного процесу і сприяти становленню їх взаємодії і стабілізації бюджетних 
відносин [1].

Аналіз фактів бюджетних правопорушень показав, що однією з основних причин такого негативного явища 
є некомпетентні, безвідповідальні рішення головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та одержувачів 
у особі їх керівників. Саме необґрунтовані, суб’єктивні, непрофесійні дії посадовців, а також неналежне прогнозу-
вання і планування призводять до неефективного використання коштів і відповідних соціально-економічних на-
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слідків, а іноді – й прямих втрат бюджету. Тому необхідно реалізувати групи організаційних заходів, які в останні 
роки набувають важливого значення. Це обумовлено тим, що зниження рівня виконання Державного бюджету 
України по видатках переважно пов’язано з процесом розподілу видатків серед розпорядників бюджетних ко-
штів, а також неповним виконанням бюджетних програм. Серед цих заходів важливе значення для оптимізації 
видатків з Державного бюджету України мають такі [2]:

організація державного контролю за використанням бюджетних ресурсів. Слабкість державного контр- −
олю спричиняє розвиток негативних явищ в економіці країни. При цьому перед тим, як виділяти фінансову допо-
могу регіонам, необхідно спочатку перевірити, як вона використовувалася в минулі роки;

затвердження обґрунтованого та ефективного бюджету. Державний бюджет України «як головний фінан- −
совий план» став віддзеркаленням відповідних поглядів та інтересів, недосконалого менеджменту та відсутності 
ефективних технологій у прийнятті рішень. Виходячи з цього, затвердження Закону України «Про Державний 
бюджет на відповідний рік» часто стає предметом пошуку компромісних рішень різних політичних сил [8];

оптимізація мережі виконавців бюджетних програм, для того щоб на одне завдання припадала мінімаль- −
на їх кількість.

Проведені дослідження вказують, що держаний бюджет України, як за доходами, так і за видатками, не дає 
змоги здійснювати значні заходи щодо фінансування соціально-економічного розвитку країни.

По-перше, для вирішення проблеми дохідної і видаткової частин державного бюджету необхідно забезпечи-
ти чіткий розподіл повноважень і фінансових ресурсів між державою і її регіонами, державою і місцевим само-
врядуванням. Передачу доходів на рівень місцевої влади від державного бюджету необхідно здійснити на суму, 
яка вже зараз відповідає офіційним міжбюджетним трансфертам [7].

По-друге, пропонуємо поступово відмовитися від так званих «пільг», які не сприяють розвитку галузей еконо-
міки. Замість пільг необхідно суттєво збільшити оплату праці в державному та недержавному секторі, збільшити 
пенсії, частину пільг для населення, передати у вигляді доплати до заробітної плати, пенсій населенню. В цьому 
випадку держава буде лише здійснювати процес регулювання заробітних плат і пенсій з метою їх відповідності 
реальним умовам соціально-економічного розвитку.

Висновки. Таким чином, проведені дослідження дають можливість стверджувати, що державний бюджет 
України за доходами і видатками не відповідає сьогодні соціально-економічним потребам країни. В процесі до-
слідження запропоновано низку заходів, які необхідно здійснити державним органам влади з метою покращення 
ситуації з формуванням і використанням державного бюджету. А саме: необхідно правильно організувати дер-
жавний контроль за використанням бюджетних ресурсів, затвердити обґрунтований та ефективний бюджет та 
оптимізувати мережі виконавців бюджетних програм. 
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Annotation. This article focuses on the justification of the approach to the definition of the optimum volume of 
output. This article grounded factors influencing the volume of production. The conclusions that affect the volume of the 
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Анотація. Обґрунтовано підхід до визначення оптимального обсягу випуску продукції, а також фак-
тори, що впливають на обсяг виробництва продукції. Зроблено висновки про те, що впливає на обсяг випуску, 
і розглянуто методи оптимізації виробництва, які допомагають збільшити продуктивність, а отже, і при-
буток.

Ключові слова: обсяг, оптимізація, планування, продуктивність, ефективність.

Аннотация. Эта статья посвящена обоснованию подхода к определению оптимального объема выпуска 
продукции. В данной статье обоснованы факторы, влияющие на объем производства продукции. Сделаны вы-
воды о том, что влияет на объем выпуска и рассмотрены методы оптимизации производства, которые по-
могают увеличить продуктивность и, соответственно, прибыль.

Ключевые слова: объем, оптимизация, планирование, продуктивность, эффективность.

Currently, the actual problem for any business entity is the problem of the survival and continuity of development. 
Depending on the prevailing conditions and circumstances, this problem is solved by different companies on their own, 
but more often it depended on changes in the volume of activity of the enterprise.

It should be noted that the operating results characterizes the magnitude of the volume of production or sales, and 
in combination with other indicators, makes it possible to judge how the enterprise performs its functions. The magni-
tude of identified parameters depend on such indicators of the company revenues, costs, margins, and so on.

The volume of activity of the industrial enterprises are characterized by: production volume – the total volume of 
industrial production, manufacture – finished and marketable products, implementing – shipped and sold products.

The first key factor which we will consider is determination of the optimum volume of production and sales by 
comparing gross indicators.

The company usually seeks to maximize profits.
Ceteris paribus the greatest impact on profit maximization have output (sales) production and the price of the 

goods produced. After output, corresponding to the point of self-sufficiency, the company in the future by increasing 
the volume of production will get some profit. Optimization method – a method of comparing gross indicators. Its use 
involves a number of assumptions:

1) the company produces and sells only one product;
2) the purpose of the company is to maximize profits in the period under review;
3) optimized for only the price and volume of production [1].
The essence of the action of this method, when the manufacturer has no influence on the formation of prices, is 

reduced to the determination of the quantity of goods that he can offer to buyers at the current market price.
The method involves comparing Gross profit calculation for different values of volume of production and sales by 

deducting the total costs from the gross revenue.
Total costs are determined by multiplying the unit cost of production on its quantity. Gross revenue is calculated 

by multiplying the price by the same amount.
Determination of the optimum volume of production and sales by comparing the limit values.
Along with the definition of the optimum volume of production and sales by comparing gross indicators for the 

same purposes, the method of comparing the limit values.
When optimizing production volumes using this method uses the concept of “marginal revenue” “marginal cost” 

and “marginal profit”.

© Bozhko K., 2016 
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Marginal revenue – the average value of the decrease (increase) in revenue per unit of product as a result of changes 
in the volume of production and sales of more than one unit. It is defined as the quotient of the difference between the 
previous and subsequent revenue corresponding to the difference between the sales volumes in physical dimensions.

The marginal cost – the average value of the costs of growth (reduction) per unit of output, which arose as a conse-
quence of changes in the volume of production (realization) of goods by more than one unit. They are defined as the ratio 
of the difference the next and previous total costs corresponding to the difference in output.

Limiting gains – the average value increase (reduction) of profit per unit of output, which arose due to changes in 
production volume by more than one unit.

Maximum profit – the difference between marginal revenue and marginal cost [2].
The starting point of the method comparing the limit values is that the increase in production is profitable as long 

as the value of the marginal revenue exceeds marginal cost.
In order to produce a plan of production, it is necessary to know the performance of employees. Productivity de-

scribes the effectiveness of the employee in the broadest sense – is the ability of a particular employee to produce prod-
ucts or provide services [3].

Productivity can be an individual (for one employee, measured by the amount of wealth produced by one worker 
at a time) and public (not only determined by the cost of living, but also embodied labor).

Performance indicators of labor used for various purposes – planning, comparison, valuation and so on. D. 
Therefore, they may have a different form of measurement that defines the function and purpose of the definition of  
the indicator.

Natural indicators characterize the production of goods in-kind unit of time, and are expressed in kind, for example 
tons, kilograms, liters, meters, and so on. 

They are absolute and are of limited use. They are mainly used when comparing the productivity teams, units, 
workers, as well as in determining the level of production standards and their implementation [4].

For the analysis of the actual working time, determining the intensity of labor used physical indicators of labor in-
put of work (rate inversely proportional to the development of products), which is defined as the ratio of the total amount 
spent time working on the entire volume of work among the works performed (standard time).

However, greater efficiency, expediency and ease of use are characterized by cost indexes of labor productivity. 
They have received more widespread in industrial enterprises, characterized by high flexibility.

Their use enables the recording and comparing different types of work by bringing them to a single meter (value).
Employment indicators characterize the ratio of standard costs to actual working time. Such indicators are used to 

determine the efficiency of workers as compared to the standards. Such indicators are useful in the standardization of 
work and the determination of optimal standards for workers [5].

Depending on the purpose of the planning are different methods of measuring productivity. After all, the produc-
tivity of labor has a significant impact on the competitiveness of the company and its financial results.

Anyone planning can not do without taking into account labor productivity both individual and social. Production 
planning is inseparable from the valuation of employees and on account of the implementation of labor standards.

In practice, the general account of the basic indicators of widespread cost accounting, since they are common and 
universal for the purpose of production planning. An entity shall seek to increase labor productivity as a guarantee of 
future prosperity [6].

Supervision – Doctor of Sciences (Economics), Professor Lepeyko Т. І. 
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Аннотация. В настоящее время молодёжная безработица прогрессирует на рынке труда. Безработица 
данной возрастной категории классифицируется по многим показателям, одним из них является гендерный 
показатель. Данный аспект должен учитываться государством для построения эффективной политики регу-
лирования уровня молодёжной безработицы.      

Ключевые слова: безработица, молодёжь, экономическая активность, занятость, рынок труда.

Анотація. На сьогодні молодіжне безробіття прогресує на ринку праці. Безробіття цієї вікової категорії 
класифікується за багатьма показниками, один із них – це гендерний показник. Цей аспект повинен врахову-
ватися державою для побудови ефективної політики регулювання рівня молодіжного безробіття. 

Ключові слова: безробіття, молодь, економічна активність, зайнятість, ринок праці.

Annotation. Currently, the youth unemployment rate is progressing in the market of labor. Unemployment of 
this age category is classified in many ways, one of them is a gender indicator. This aspect must be taken into account to 
construct an effective state policy regulating the level of youth unemployment.

Кeywords: unemployment, youth, economic activity, employment, the market of labor.

В условиях социально-экономической нестабильности молодёжь является основным трудовым ресурсом 
и интеллектуальной силой, которая обеспечивает будущее развитие государства. Следовательно, если среди мо-
лодого поколения существует проблема безработицы, то одним из последствий данного явления может стать 
снижение жизненного уровня. Уровень трудоустройства молодёжи отображает истинное благополучие и устой-
чивость экономики страны, при этом преодоление данной проблемы является одной из основных задач государ-
ства, что и обуславливает актуальность данного исследования.

Молодёжная занятость и проблема безработицы рассматриваются многими украинскими и зарубежны-
ми учёными, среди них: Д. Л. Богиня, О. А. Гришнова, С. М. Злупко, А. М. Колот, Е. М. Либанова, М. С. Мутяк,  
В. В. Ониенко и др. В своих работах авторы рассмотрели различные аспекты данной темы, однако анализ литера-
туры показывает, что изучение гендерного аспекта молодёжной безработицы имеет фрагментный характер, что 
и обуславливает необходимость более детального рассмотрения этой темы. 

Целью данной статьи является определение причин молодёжной безработицы с учётом результатов ана-
лиза гендерных аспектов, которые влияют на конъюнктурные изменения рынка труда, а также определение воз-
можных путей их решения.   

Безработица – это сложное социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населе-
ние желает, но не может найти работу [1, c. 219]. В условиях современной экономики безработица выступает как 
превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.

На сегодняшний день проблема безработицы знакома каждому гражданину Украины и уже достигла своей 
массовости – основные тенденции экономической активности населения Украины, которые отображают дина-
мику различных её показателей [2, c. 1]. Это уменьшение уровня экономической активности с 64,9 % до 62,4 %; 
уменьшение уровня занятости с 60,2 % до 56,6 %; увеличение уровня безработицы с 7,3 % до 9,3 %.

Таким образом, тенденции экономической активности свидетельствует о снижении интереса молодых 
граждан заниматься поиском работы, что объясняет рост уровня безработицы. 

К основным причинам повышения уровня безработицы можно отнести то, что сегодня работодатели не 
мотивированы относительно трудоустройства молодёжи, не созданы условия для молодёжного предпринима-
тельства и самозанятости. По мнению работодателей, к этим причинам также можно отнести несоответствие 
объёмов и направлений профессионального обучения потребностям экономики и рынка труда, недостаточный 
уровень качества профессиональной подготовки, завышенные ожидания от работы, которые не всегда находят 
соответствующее применение у работодателей, недостаточная ориентация молодёжи еще со школы [3, с. 115].

Молодое поколение несёт в себе огромный потенциал интеллекта и трудоспособности, но в условиях ры-
ночной экономики ему необходима помощь в трудоустройстве, потому что далеко не все представители данной 
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возрастной группы имеют инициативу и достаточное количество сил и навыков, чтобы трудоустроиться само-
стоятельно. В противном случае проблема безработицы может создать условия для снижения генофонда страны 
и распространения феномена «старение нации», так как для молодёжи все более распространённой становится 
тенденция уезжать за границу в поисках более приемлемых условий труда.

Украина является участником многих международных актов и договоров, которые способствуют и устанав-
ливают гендерное равенство, таких как [4, c. 1]: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); Международный 
пакт про гражданские и политические права (1966 г.); Устав Организации Объединённых Наций (1945 г.); Декла-
рация про ликвидацию дискриминации в отношении женщин (1976 г.); Конвенция про борьбу с торговлей людь-
ми и с эксплуатацией проституции по отношению к женщинам (1949 г.); Конвенция про ликвидацию всех форм 
дискриминаций по отношению к женщинам (1979 г.); Конвенция про защиту прав человека и основных свобод 
(1950 г.); Пекинская декларация (1995 г.) и др. 

Но, несмотря на вышеперечисленные договоры, в современном обществе сформировалась такая тенденция, 
что женщина, как правило, занимается удовлетворением своих потребностей, а мужчина обеспечивает достаток 
целой семьи. Исходя из этого, мужская безработица более губительно влияет на состояние генофонда страны по 
сравнению с женской. Следовательно, важно учитывать гендерный аспект при анализе молодёжной безработи-
цы, так как мужская и женская безработицы имеют разное влияние на будущее экономики. 

Анализ статистических данных рынка труда за 2013 и 2014 гг. показал, что мужская и женская экономиче-
ская активность разнятся в своих показателях (рис. 1): во всех возрастных категориях более высокий уровень эко-
номической активности принадлежит мужчинам, а более низкий – женщинам.
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Рис. 1. Уровень экономической активности населения по полу и возрастным группам активности  
(к общему количеству населения определённой возрастной группы) [5]

Статистические данные относительно уровня безработицы населения по полу и возрастным группам  
(рис. 2) свидетельствуют о более высоком уровне мужской безработицы по сравнению с женской, что имеет не-
гативное влияние на будущее благосостояние Украины.

Таким образом, явление безработицы свидетельствует о излишнем предложении рабочей силы на рынке 
труда. Следовательно, простейшим способом решения проблемы было бы создание государством новых рабочих 
мест, но в условиях политической, экономической и социальной нестабильности это сделать будет крайне слож-
но. А это означает, что государство должно сотрудничать с частными предпринимателями с целью привлече-
ния молодых специалистов в сферу производства, наладить государственные системы трудоустройства молодых 
специалистов, уделить внимание профессиональной ориентации молодёжи, чтобы высшие учебные заведения 
могли без сомнений гарантировать будущее трудоустройство своих выпускников.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Бережная Н. И.   



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

64

  

0 5
Мужчины

10 15

30–34

2013 год 2014 год

7,3

9,8
7,7

17,5
16,2

6,2

25–29

15–24

Женщины
0 5

Мужчины
10 20 2515

30–34 10,6

12,2
9,7

23,7
22,4

7,6

25–29

15–24

Женщины

Рис. 2. Уровень безработицы населения (по методологии МОТ) по полу и возрастным группам  
(в % к количеству экономически активного населения определённой возрастной категории) [5]
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Annotation. Wage is one of the main factors of economic and social life of each country. High level of wages provid-
ing a high demand for goods and services. But at the moment in Ukraine is wage as an economic category less fulfills its 
basic function. This problem should be considered and avoided.
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Анотація. Заробітна плата являє собою один із основних факторів соціально-економічного життя кож-
ної країни. Високий рівень заробітної плати забезпечує високий попит на товари і послуги. Але в Україні на 
сьогодні заробітна плата як економічна категорія все менше виконує свої основні функції. Цю проблему необ-
хідно розглянути і запобігти їй.
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Аннотация. Заработная плата представляет собой один из основных факторов социально-экономической 
жизни каждой страны. Высокий уровень заработной платы обеспечивает высокий спрос на товары и услуги. 
Но в Украине на сегодняшний день заработная плата как экономическая категория все меньше выполняет свои 
основные функции. Эту проблему необходимо рассмотреть и предотвратить.

Ключевые слова: заработная плата, начисления заработной платы, организация оплаты труда, тариф-
ная система.

The relevance of the topic due to the fact that the system of organization of wages and incentives should contribute 
to the effective work of the staff and be economically viable. The wage now and in the years to remain the main source 
of income of employees. Wage is one of the most important and decisive elements of creating a favorable atmosphere for 
the enterprise.

Objective: the article, that examine the wage system, its essence and form.
Wage – price, which is paid by an employer to an employee for the functional use of his work. It’s depending work-

ers skills, complexity, quantity, quality and conditions of work, as well as compensation and incentive payments.
Wages have three basic forms: piecework, time-based, mixed.
1) Piecework wages – is a form of stimulating the increase of production volumes. It is used when it is the intensity 

of the worker’s labor depends on the volume of production.
Piece form of wages implies a system of surcharges for fuel economy, energy, raw materials, for the effective use of 

equipment, for the attitude to work, risk, and so on. Piecework wage has several systems:
direct piecework wages means that wages depends on the generation.Indirect piecework wages are used to pay  −

auxiliary workers engaged in service for the basic technological processes (fitters, assistant foreman and others);
piecework – bonus wages combines earnings of piece-rates with the main prize for efficient and quality work; −
progressive piece – rate wages are calculated as follows: the implementation of standards is paid for one price,  −

and the development of production in excess of – on the other;
piecework pay system means that the piece-rate is calculated on the basis of the rules in a separate operation  −

(product), and the whole range of activities in general.
2) Time-based form of wages – is used where it is necessary to produce the product as much as required by the 

technology. The excess of output is seen as a violation of the technology and are not stimulated.
Time-based form functions as a standard by the hour and time-bonus.
The first involves the payment for time worked and work for the implementation of standards, which are reviewed 

periodically. The second (time-bonus) involves payment for the hours worked and an additional payment of bonuses for 
cost savings, more sophisticated forms of work organization and so on.

3) Mixed forms of wages include the use of different combinations of hourly and piecework wages of their use is 
practiced, particularly in cases where there is a low level of labor productivity (hourly), and in case of exceeding the 
preset level (piecework form).

It’s obviously, that payroll in Ukraine – it is difficult and very laborious process that involves a myriad of law regu-
lated charges and deductions, state guarantees, the controversial tax, and a huge number of statements.

In Ukraine, there are a public and contractual regulation of wages.
1) The basis of state regulation of wages are the rules contained in conventions and recommendations of the Inter-

national Labour Organization, the Constitution, the Labour Code, a legislative acts of Ukraine. An important element of 
state regulation of wages is the application of the institute of the minimum wage. The minimum wage is set at not lower 
than cost value of poverty borders based on the working face. 

2) Contractual regulation of wages of workers of enterprises is carried out on the basis of agreements concluded in 
the state, sectoral, regional and production levels in accordance with the Law of Ukraine.

System of standard Payroll includes the following procedures:
the accrual calculation sheet: wages, according to staffing, labor contracts and timesheets with the form of hourly  −

wages;
deduction in the calculation sheet: according to the executive document, and the statements of employees; −
payment of taxes and duties withheld from wages, in accordance with the laws of Ukraine: the tax on income of  −

individuals; single social contribution.
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Ukraine has a tariff system of remuneration, including:
tariff-qualification characteristics; −
tariff rates; −
salary schemes; −
tariff grid. −

The tariff system of remuneration of employees is used for the allocation of work, depending on their complexity 
and the employee’s – depending on their qualifications or discharge rate scale. It is the basis for the formation and dif-
ferentiation of wages.

1) Tariff rates (hourly, daily, monthly) wage is expressed in various types of work per unit of time (hour, day, 
month), depending on the category of employee qualification.

2) Tariff grid – the scale (scheme), which measures the ratio of the wage workers, depending on the complexity of 
the work and their qualifications, ie It provides higher wages for more complex work.

3) The tariff level - a measure of the degree of difficulty of the work performed and the level of qualifications of the 
employee.

4) Tariff-qualifying directories (TCD) is a systematic list of jobs and professions that are used in manufacturing.
TCD is an element of the tariff system and perform the role of a sample, the standard of professional requirements 

for various positions and jobs.
The average salary in Kiev, the first time in Ukraine, taking into account the performance of regions, exceeded 5 

thousand UAH. In other regions of Ukraine, the average salary is less than 2 thousand UAH. per month.
As practice shows, employers are periodically increased wages to their employees, mainly for the purpose of reten-

tion and motivation. Indeed, if for a considerable period of time not to raise the salary, it’s sure to respond to the terms of 
the company’s profits. Employers initiated the revision of salaries in the following cases:

if a change in career development positions and functions; −
with the increase in work or the combination of several employee; −
positions;  −
for employees whose salary depends on the volume of sales, in the case of positive dynamics increases (bonus)  −

on the results of successful work;
in a situation of general inflation in the country. −

With the transition to market relations in Ukraine inevitably occurs empowerment ownership in pay. It is now 
already the case in private enterprises. In fact, the legal mechanism for organizing wage in question does not apply in 
the private sector. It is a fact that can not be ignored. However, we can not artificially impart the experience of countries 
with a market economy, which has developed in Ukraine, where such relationships are still in their infancy. At least in 
the transition state must maintain control mechanisms to protect the rights of workers on payroll.

Thus forming the aggregate effective demand, wages thus largely determines the dynamics of the economy. It has 
a higher stimulating effect on the economy as compared to other income. We analyzed all forms of wages. The peculiari-
ties of wages at the present stage, concluded that employers periodically increase wages, to motivate employees and to 
promote it. Salary is the most important factor in determining, on the one hand, the efficiency of production and, on the 
other hand, the standard of living, and this is due to the urgency and importance of the topics studied.

Supervisor – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor Stepanenko N. O. 
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Анотація. Розглянуто сутність понять «інновації» та «інноваційна реклама», потенціал реклами; ви-
значено роль реклами у діяльності та розвитку підприємства. Розглянуто підходи до розвитку підприємства 
з використанням інноваційної реклами.

Ключові слова: інновації, інноваційна реклама, ефективність, технології, види.

Аннотация. Рассмотрены сущность понятий «инновации» и «инновационная реклама», а также по-
тенциал рекламы; определена роль рекламы в деятельности и развитии предприятия. Рассмотрены подходы 
к развитию предприятия с использованием инновационной рекламы.

Ключевые слова: инновации, инновационная реклама, эффективность, технологии, виды.

Annotation. In this paper the essence of the concept of innovation, innovative advertising its potential and impor-
tance for the operation and development of the company. The approaches of the company through the use of innovatsion-
noy advertising.

Кeywords: innovation, advertising innovation, efficiency, technology? types.

В наш час економіка швидко розвивається, і чим більше на ринку з’являється нових товарів, тим важче склас-
ти чітке уявлення про потреби споживачів. Зараз недостатньо лише створити новий товар, треба його правильно 
подати споживачу, зацікавити, позитивно відокремити від конкурентів та зробити це максимально економічно.

Інноваційні технології в рекламі товарів і послуг – неймовірно актуальне питання, особливо в ситуації, коли 
ринок зростає, а технології реклами стоять на місці.

В Україні питанням інновацій поки приділено недостатньо уваги, але є багато вчених, таких як Антонюк Л. Л.,  
Поручник А. М. та ін., які займаються інноваційної діяльністю. 

Метою роботи є вивчення питання застосування інноваційних технологій у рекламній діяльності, що базу-
ються на техніко-технологічних, трудових, управлінських, фінансових ресурсах. Розвиток цих переваг веде до при-
множення знань, посилення інноваційної сприйнятливості суб’єктів господарювання, їх мотивації до творчості, 
високого ступеня комерціалізації [1].

На думку Єрохіна С. А., розробка та впровадження маркетингових інновацій в ринкових умовах – це єдиний 
спосіб підвищення конкурентоспроможності та підтримки високих темпів розвитку організацій та її торгових ма-
рок. Маркетингові інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків 
збуту з метою підвищення обсягів продажів, що є запорукою успішного розвитку організації [2]. Таким чином, 
можна сказати, що інновації в рекламі є серйозною рушійною силою економіки в цілому. 

Сьогодні на зміну традиційним інструментам реклами приходять інновації. Завдяки нововведенням можли-
ве більше глибоке бачення самої суті товару.

В останній час інноваційні технології все більше проникають у різні сфери нашого життя, в тому числі й у ре-
кламу. Але треба розуміти, що нові засоби реклами треба ще пристосувати до особливостей власного ринку. Так, 
наприклад, в Україні, незважаючи на значне збільшення рекламних витрат, ефективність реклами та маркетингу 
промислових підприємств залишається низькою та потребує більшого вивчення та вдосконалення [3].

Найбільш точним є таке визначенням реклами. Реклама – це сконцентрована форма уявлення ідей, товарів, 
послуг, компаній з метою впливу на споживача для просування їх на ринок збуту за допомогою інформаційних 
технологій [4]. 

Рекламна стратегія – комплекс заходів для досягнення рекламних цілей у системі маркетингу компанії. 
Основними складовими рекламної стратегії прийнято вважати: визначення цільової аудиторії; розробка концеп-
ції товару; формування каналів рекламних комунікацій; розробка рекламного звернення. 

Зазвичай від ефективності маркетингової компанії залежить рівень розвитку підприємства. Якщо компанія 
вміє чітко підібрати рекламну стратегію та шляхи її реалізації то вона вже може конкурувати на ринку, що в пер-
спективі приведе до ще більшого розвитку інновацій у рекламі.

© Буняк О. С., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

68

Помітним проявом реформування сучасної економіки став, зокрема, інтенсивний розвиток усіх видів ре-
клами, які допомагають підприємствам ефективно та динамічно розвивати свій бізнес як на національному, так 
і на міжнародному ринках. В умовах конкурентної боротьби насичення ринку товарами та рекламою не лише 
стрімко змінили ситуацію в галузі, а й гостро актуалізували необхідність вирізнитися з-поміж ідентичних про-
позицій. Це спонукало фахівців-рекламістів до інтенсивного пошуку нових підходів і методик реклами, в основу 
яких покладено особливе трактування сутності та механізмів функціонування брендів. Наразі зростає необхід-
ність вдосконалення механізму просування товарів на ринках, що, з одного боку, зумовлюють пристосування за-
собів реклами до сучасних тенденцій і особливостей світової торгівлі, а з другого – спонукають до використання 
інновацій [5].   

Інновації використовуються як у традиційних форматах реклами, так і в нестандартних рекламних комуні-
каціях. У межах цієї статті охарактеризуємо деякі види інноваційних рекламних технологій, що увійшли в прак-
тику рекламної індустрії в останнє десятиліття. 

Залежно від обраних коштів поширення реклами застосовуються такі способи розрахунку рекламного бю-
джету:

калькуляція на основі частки виторгу; −
метод одиниці збуту – розраховується шляхом множення цільового обсягу реалізації на заздалегідь уста- −

новлені видатки на одиницю товару або послуги. Як правило, за високої ціни товару або послуги;
метод зіставлення з конкурентами (не найефективніший, але розповсюджений); −
метод завдань – спосіб, за якого на підставі базової рекламної стратегії привласнюється пріоритетність  −

вартим завданням і коштам розміщення реклами, і по кожному з коштів окремо калькулюється його вартість;
метод припустимих витрат. Ситуація, коли встановлюються певний ліміт у сумі (вартості). −

Як правило, маркетинговий бюджет становить 1–5 % від очікуваного або досягнутого обсягу продажів або 
10–25 % від прибутку.

Серед найбільш перспективних видів подібної реклами в Україні та за кордоном є відеореклама в місцях 
масового скупчення людей з використанням технології InDoor TV. За оцінками фахівців, вона привертає увагу 
більше 90 % потенційних покупців.

В останні роки ця рекламна технологія серйозно удосконалилася. У 2005 р. на російському ринку InDoor 
реклами з'явилася нова технологія X3D video, розроблена компанією X3D Technologies Corporation. Вперше вона 
була представлена публіці в 2002 р. на конференції високих технологій у США. Тривимірна технологія дозволяє 
зображенню легко вийти за межі екрану, потім так само легко повернутися назад, справляючи тим самим неза-
бутнє враження на людей, що проходять повз. Її основна відмінність від звичних 3D-пристроїв полягає у реально-
му сприйнятті тривимірних зображень без використання спеціальних засобів, як, наприклад, відеошоломи або 
стереоокуляри. До того ж зображення може бути і на значній відстані, але якість його сприйняття не зазнає втрат. 
Маючи повний кут огляду і технології просторового відтворення, ефект помітний на відстані до 100 метрів, що 
зручно для представлення товарів і послуг у пунктах продажів.

Інша інновація сучасної реклами – технологія інтерактивної взаємодії Just Touch, що з'явилася в США на 
початку ХХІ ст. Вона допомагає взаємодіяти рукам споживача з інтерактивною платформою на спеціальному 
екрані. Завдяки дуже чутливому сенсору, який покриває лицеву частину дисплею, програма реагує на будь-який, 
навіть легкий дотик. Споживач може без зусиль знайти потрібну йому інформацію, дізнатися про наявність то-
вару, свіжі новини тощо. При цьому на екрані завжди присутній логотип компанії. За допомогою такої реклами 
без застосування людського ресурсу можна зацікавлювати споживачів.

Великого поширення зараз набуває так звана «вірусна» смс-розсилка. Цей вид реклами особливо ефектив-
ний для ресторанів, торговельних центрів, супермаркетів та інших підприємств продажу чи надання послуг. Суть 
полягає в тому, що за невелику ціну можна замовити розсилку смс-повідомлень, у яких надається актуальна ін-
формація, наприклад, акції чи реклама нового товару. На сьогодні, коли кожна людина має мобільний телефон, 
це досить актуально, щоб звернути на такий вид реклами свою увагу. Подібна розсилка вважається ефективною 
навіть при двох відсотках звернень.

Таким чином, можна сказати, що реклама є невід'ємною частиною сучасної економіки. Успішність будь якої 
компанії напряму залежить від ефективності її просування на ринку завдяки рекламі. Саме інновації у наш час 
дають потрібний поштовх до розвитку у світі маркетингу. Нові ідеї прискорюють економіку та змушують людей 
придбавати нові товари чи послуг, мотивують їх заробляти більше, для того щоб більше витрачати. Рекламода-
вець просто повинен вміти привернути увагу потенційного споживача, і це треба завжди робити з огляду на осо-
бливості споживача та ринка в цілому.

Для того щоб успішно використовувати інновації в рекламі, краще мати великий бюджет і досвідчених пра-
цівників, але це не обов’язково.
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Інновації завжди пов’язані з ризиком. Так, можна прорахувати вірогідність успіху, але тільки сам споживач 
може дати остаточну оцінку.

Науковий керівник – д-р екон. наук, професор Перерва П. Г. 
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Анотація. Розвиток конкуренції на вітчизняному ринку праці вимагає від рекрутерів упровадження су-
часних та ефективних методів проведення інтерв’ю із кандидатами на вакантні посади, використання яких 
дозволяє оптимізувати процес оцінки претендентів і підвищити конкурентоспроможність підприємства за 
рахунок формування ефективної команди професіоналів, відданих своєму ділу та орієнтованих на досягення 
командного результату.
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Аннотация. Развитие конкуренции на отечественном рынке труда требует от рекрутеров внедрения 
современных и эффективных методов проведения интервью с кандидатами на вакантные должности, ис-
пользование которых позволит оптимизировать процесс оценки претендентов и повысить конкурентоспо-
собность предприятия за счет формирования эффективной команды профессионалов, преданных своему делу 
и ориентированных на достижения командного результата.

Ключевые слова: интервью, кандидат, оценка, эффективность.

Annotation. The development of competition on the domestic labor market demands from recruiters introduction of 
modern and effective methods of conducting interviews with candidates for the vacant positions, which using will help to 
optimize the process of evaluating applicants and to increase the company’s competitiveness by forming an efficient team 
of professionals, dedicated and focused on achieving team results.

Кeywords: interview, candidate, estimation, effectiveness.

У зв’язку із високим рівнем конкуренції на ринку праці кандидати використовують різні засоби, для того 
щоб сподобатися майбутньому роботодавцеві. Одна з таких можливостей – проявити себе – випадає їм під час 
інтерв’ю, де кандидат намагається показати свої професіональні навички та здібності, а також зарекомендувати 
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себе якомога краще перед інтерв’юєром. Інтерв’ю є важливим етапом знайомства кандидата з підприємством, 
стартом можливого співробітництва, тому що перше враження про кандидата є першочерговим фактором до-
сягнення майбутнього успіху та зайняття бажаної вакантної позиції на підприємстві. Та нерідко виникає про-
блема невідповідності поведінки кандидата на інтерв’ю та поведінки нового працівника підприємства (який не-
щодавно був цим кандидатом). Вона виникає через недостатність компетентності оцінки кандидата на першому 
етапі його перебування на підприємстві – на першому вхідному інтерв’ю, що, як правило, проводить рекрутер 
або HR-спеціаліст. Це проявляється у постановці інтерв’юєром стандартних, усім відомих питань, відповіді на 
які заздалегідь заготовлені кандидатом та є соціально очікуваними. При такому спілкуванні не може відбуватися 
правильна оцінка кандидата.

Ця стаття розкриває сутність і важливість правильного проведення інтерв’ю; виокремлення важливих мо-
ментів у техніках проведення інтерв’ю; презентації того, як кандидат сприймає інтерв’юера; наведення прикладів 
стандартних питань та очікуваних «правильних» відповідей на них; описання моделей особистості кандидата, 
які необхідно досліджувати у процесі інтерв’ю. Слід зазначити, що у статті розглядатиметься вхідне інтерв’ю, 
яке проводить рекрутер або HR-спеціаліст (тобто інтерв’ю, яке не є технічним і не перевіряє професійних знань  
і навичок кандидата в окремій сфері діяльності), та надані рекомендації можуть бути використані незалежно від 
сфери діяльності підприємства.

Отже, інтерв'ю є найбільш поширеним методом оцінки кандидатів на посаду. Ефективність цього методу 
полягає в тому, що кандидат безпосередньо відіграє активну та невід’ємну роль у процесі відбору персоналу. 
Саме завдяки оцінці кандидата у процесі спілкування у рекрутера з’являється можливість оцінити soft-skills, цілі 
та цінності людини, які не піддаються адекватній оцінці за допомогою тестування. Soft-skills – це сукупність со-
ціальних навичок кандидата, а саме взаємодія у колективі, знаходження підходу до людей, лідерство, міжособис-
тісне спілкування, ведення переговорних процесів, робота в команді, особистісний розвиток, управління часом, 
мотивація, ерудованість, креативність тощо [1].

Слід зазначити, що головною метою інтерв’ю є розкриття усіх сторін розвитку особистості, а саме: hard-
skills, goals, soft-skills (табл. 1). Метою ж вхідного інтерв’ю є розкриття потенціалу кандидата щодо його цілей 
(goals) і соціальних якостей (soft-skills). Отже, необхідно визначити та виокремити складові моделі особистості 
кандидата для побудови ефективної структури та процесу інтерв’ю.

Таблиця 1
Модель особистості кандидата

Hard-skills Goals Soft-skills

професійна компетентність; −
технічні навички; −
рівень володіння іноземними  −
мовами

кар'єрні та особистісні цілі; −
усвідомлення власної ролі  −
(позиціонування);
зовнішній світ особистості, його  −
співвідношення з роботою;
цінності −

мотивація; −
взаємодія в команді; −
професійна активність;  −
самопозиціювання; −
time-management; −
лідерство; −
навички у вирішенні конфліктів; −
саморозвиток; −
лояльність (адаптивність); −
релевантність поведінки −

Важливою запорукою ефективної оцінки кандидата за всіма складовими його моделі особистості є слідуван-
ня структурі процесу інтерв’ю. Ефективна структура містить у собі такі етапи: 

1. Встановлення контакту з кандидатом, досягнення рапорту завдяки створенню сприятливої та продуктив-
ної атмосфери спілкування;

2. Представлення інтерв’юером компанії та вакантної посади;
3. Формування діалогу із кандидатом, при якому 90 % комунікації повинно бути із боку кандидата, а завдан-

ням інтерв’юєра є постановка питань;
4. Обмін інформацією;
5. Завершення інтерв’ю (відповіді на питання кандидата).
Слід зазначити, що під час комунікації із кандидатом інтерв’юєр повинен говорити лише 10 % усього часу 

бесіди, бо решту часу він повинен витрачати на вивчення та розпізнавання мови жестів і міміки кандидата. 
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Ефективна комунікація в процесі інтерв’ю неможлива без правильної постановки питань інтерв’юєром. Роз-
повсюдженою сучасною проблемою відсутності ефективного рекрутингу є відсутність ефективної оцінки канди-
датів через постановку стандартних питань та отримання на них неправдивих, соціально очікуваних відповідей. 
Проблема полягає у відсутності креативності при формуванні питань, стандартизації проведення інтерв’ю як 
конвеєрного виробництва, відсутність індивідуального підходу до кожного кандидата. У таблиці нижче наведе-
ний аналіз стандартних питань і розповсюджених бажаних відповідей на них (табл. 2).

Таблиця 2
Перелік стандартних питань на інтерв’ю та соціально очікуваних відповідей на них

Питання Відповідь
Чому ви хочете працювати 
в нашій компанії?

1. Я давно знаю про Вашу компанію і вважаю її продукцію найякіснішою; бути частиною Вашої ко-
манди – честь для мене!

Чому ви звільнилися з попере-
днього місця роботи?

1. В цій компанії я досягнув максимального зростання і вже не бачив свого подальшого розвитку; 
2. У мене виникли особисті обставини, які й змусили звільнитися; 
3. В компанії планувалося скорочення / ліквідація/банкрутство, і я зіграв на випередження

Як оцінюєте попереднє місце 
роботи?

1. Гарне місце, яке дозволило мені набратися досвіду, навчитися новому і в цілому стати більш про-
фесійним

Як Ви ставитеся до переробок?
1. Коли я захоплений роботою, то завжди йду у неї з головою і не помічаю ходу часу; майже завжди 
я працюю без перерви на обід, вечорами і на вихідних, тому що холостий бездітний трудоголік  
з іпотекою!

Ким ви бачите себе через  
5 / 10 років?

Кандидат відповідає, що в майбутньому планує кар'єрне зростання, формулює етапи і цілі особистої 
кар'єри. Відповідає розпливчато, наприклад: я хотів би працювати в цій же організації , але на більш 
відповідальній роботі

Ким ви бачите себе через  
5 / 10 років?

Кандидат відповідає, що в майбутньому планує кар'єрне зростання, формулює етапи та  цілі осо-
бистої кар'єри. Відповідає розпливчато, наприклад: я хотів би працювати в цій же організації , але 
на більш відповідальній роботі

Чому повинні взяти саме Вас  
на роботу?

1. Бо мені дуже цікава і ця посада, і ця компанія;
2. Через знання, досвід, уміння і навички, якими я володію

Що Ви хочете отримати від цієї 
роботи?

1. Можливість використовувати свої навички, добре виконувати роботу й отримувати визнання;
2. Можливість розвиватись і вдосконалюватися, адже цим ми повинні займатися протягом всього 
життя;
3. Мені цікаві складні завдання, і я впевнений, що ця робота надасть мені таку можливість

Яке робоче середовище Вам буде 
комфортним?

Де люди ставляться один до одного як до рівних, готові конструктивно обговорювати і приймати 
рішення, підтримуючи дружні стосунки

Які Ваші сильні сторони?
Кандидат зазвичай вказує якості, які цінуються на цій роботі на цій посаді. Наприклад, професіо-
налізм, активність, порядність, доброзичливість до людей, правдивість, відданість і прагнення до-
сягти результату

Розкажіть про Ваші недоліки?

1. Я перфекціоніст, не можу зробити роботу абияк, через що, буває, сиджу допізна;
2. Я не все в інституті вчив однаково добре і тепер, нарешті, розумію прогалини у своїх знаннях, на-
долужую згаяне, відвідую тренінги та курси;
3. Я занадто часто і багато хвилююся щодо своєї роботи. Іноді я затримуюся на роботі допізна, щоб 
бути впевненим у якості її виконання

Яким, на Вашу думку, повинен 
бути керівник?

1. Компетентний, сильний лідер, у якого я міг би вчитися, який дасть мені шанс випробувати власні 
сили, мене наставляти, а за необхідності – задавати прочухан

Отже, виходячи з аналізу питань, можна дійти висновку, що питання не повинні бути стандартними, бо 
практично у кожного ретельно підготовленого кандидата є готовий набір відповідей; також питання не повинні 
бути важко сформульовані, бо відповідачу можливо буде важко зосередитися та оцінити суть питання; питання 
не повинні містити у собі відповідь, тобто у самому реченні не повинно бути фраз, які б направляли кандидата 
у формуванні відповіді.

Розглянемо декілька технік інтерв’ю, які допомагають уникнути отримання соціально очікуваних відповідей 
та стандартного конвеєрного способу оцінки особистості кандидата. Серед таких технік можна виділити такі: тех-
ніка уточнюючих питань, техніка проективних питань і техніка оцінки STAR.

Щодо першої техніки уточнюючих питань, то вона базується на тому, що, окрім основних питань, інтерв'юєр 
ставить кандидату уточнюючі питання, які допомогають розкрити сутність відповіді та перевірити дійсність на-
ведених прикладів і фактів [2].

Вона є ефективною при активній взаємодії інтерв’юєра із кандидатом, коли він веде активний діалог і приді-
ляє належну увагу оцінці й аналізу відповідей кандидата. Для використання цієї техніки інтерв'юєр може повто-
рювати раніше поставлене питання, але трохи змінивши його; пов'язувати раніше отримані відповіді із новими 
питаннями; триматися отримання конкретних відповідей, просити надавати приклади.
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Техніка проективних пиань полягає у побудові питань таким чином, щоб вони пропонували кандидату оці-
нити не себе, а людей взагалі. Проективна техніка заснована на тому, що людина схильна переносити свій досвід 
на пояснення поведінки інших людей, а також на вигадані ситуації та персонажі [3].

Отже, ця техніка дозволяє уникнути отримання соціально очікуваних відповідей, бо кандидат, розповіда-
ючи про інших людей, відкриває нам свою правду. Проективні питання краще задавати у швидкому темпі, та кан-
дидат повинен дати першу відповідь, що прийшла йому на думку; питання має бути спрямовано на оцінку інших 
людей або їх дій, що робить відповідь кандидата більш розкутішою та відвертою; форма питання повинна бути 
відкритою; питання не повинні задаватися поспіль тематичними блоками, бо це підвищує можливість кандидата 
зрозуміти принцип і підлаштуватися; необхідний смисловий зв'язок проективних питань і контексту інтерв'ю, бо 
саме так ці питання будуть виглядати найбільш природніми, та не виникне підозри із боку кандидата.

STAR-техніка інтерв'ю полягає у виявленні ситуаційних прикладів поведінки кандидата та містить у собі такі 
складові: Situation – ситуація, у яку потрапив кандидат; Task – завдання, що стояло перед ним; Actions – дії, що 
були вжиті кандидатом для рішення завдання (ситуації / проблеми); Result – результат ситуації [3]. Отже, зміст 
цієї техніки полягає у постановці інтерв'юєром задачі навести приклад поведінки кандидата у конкретних ситуа-
ціях або поставити перед ним ситуацію та оцінити, які заходи будуть запропоновані кандидатом. Зміст ситуації 
залежить від компетенції, яку необхідно оцінити. Приклади постановки питань згідно з технікою STAR наведені 
у табл. 3.

Таблиця 3
Приклади постановки питань за технікою оцінки кандидата STAR

Складова Приклади питань

Situation

1. Згадайте ситуацію, коли Вам необхідно було за короткий час організувати виконання великого об’єму робіт?
2. Згадайте найбільш серйозну проблему, яка виникла при постановці завдання підлеглим?
3. Наведіть приклади ситуації, коли Ви делегували свій обов'язок підлеглому?
4. Згадайте ситуацію, коли Вам необхідно було водночас зайнятися вирішенням декілька великих питань, як Ви повели 
себе в цій ситуації?
5. Наведіть приклад найбільш важкого рішення, яке Ви прийняли на своїй роботі за останні півроку?
6. Коли Вам було найважче прцювати у команді? 
7. Яка робоча ситуація стала для Вас найбільш емоціонально напруженою?

Task
1. Яка задача була перед Вами?
2. Яку задачу Ви поставили собі у цій ситуації?
3. Що було для Вас пріоритетним у цій ситуації?

Actions

1. Що саме Ви зробили?
2. З якими труднощами Ви зіткнулися?
3. Що саме Ви сказали?
4. Які аргументи Ви привели?
5. Як Ви приймали рішення?
6. Як Ви збирали інформацію?
7. Які ще варіанти були?
8. Що Ви враховували?
9. Які саме параметри Ви порівнювали?

Result
1. Чим усе закінчилося?
2. Якими були підсумкові домовленості?
3. Яким був підсумок цієї ситуації?

Для ефективної оцінки отриманих результатів, а саме зібраної інформації, необхідно виконати аналіз си-
туацій і методів, що кандидат використовує для рішення наведених ним ситуацій. На підставі оцінки кандидата 
технікою STAR можна виділяти плюси, мінуси, можливості та обмеження кандидатів, пов'язані з роботою на 
певній позиції. Слід враховувати, що головною складовою ефективності цього методу є пряма та загальна поста-
новка інтерв’юєром питань, у яких кандидат не зможе найти правильної відповіді. Наприклад, якщо ми хочемо 
оцінити результативність рішення кандидатом ситуації, то ми не повинні задавати питання групи “result” таким 
чином: «Який результат Ви отримали? Чого досягли завдяки своїм діям? Як вирішили цю ситуацію?», а постави-
ти питання загальним чином, не вказуючи на необхідність отримання результату: «Як закінчилась ця ситуація? 
Що було підсумком цієї ситуації?». 

Отже, у цій статті було розглянуто можливість і варіанти підвищення ефективності оцінки кандидата на 
першому рівні, а саме на вхідному інтерв’ю, при якому рекрутер повинен проаналізувати відповідність кандидата 
організаціїї, її корпоративній етиці, стилю та культурі, оцінити рівень професіонально-особистісной відповіднос-
ті кандидата посаді та рівню управління. Наведена модель особистості дасть змогу інтерв’юєру виділити основні 
складові оцінки претендентів, сформувати профіль вакантної позиції та перелік необхідних компетенцій, яким 
повинен відповідати кандидат. Щодо процесу інтерв’ю, то необхідною запорукою ефективної взаємодії із канди-
датом є дотримання інтерв’юєром структури та плану інтерв’ю для уникнення створення стресової ситуації для 
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претендента. Бо саме створення сприятливих умов спілкування дозволить досягти консенсусу між співбесідника-
ми та знайти рекрутеру додаткові можливості розпізнати претендента, завдяки його жестам, голосу, міміці, по-
ведінці та доцільного аналізу відповідей. У статті також наведені приклади типових питаннь, постановка яких дає 
змогу кандидату сформувати правильні, соціально очікувані відповіді та приховати свої реальні якості, навички 
та уміння. Ефективним засобом уникнення таких ситуацій є використання спеціальних технік постановки питань, 
які дають змогу оцінити дійсність відповідей кандидата та оцінити практичність його досвіду та компетенції. Слід 
зазначити, що поєднання цих технік разом також буде покращенням процесу інтерв’ю, але слід враховувати си-
туаційність, доречність та оптимальність їх застосування.
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У сучасних умовах господарювання актуальність обраної теми обумовлена необхідністю оцінки рівня фі-
нансової безпеки банку, для того щоб відстежити зміни в ній, виявити причини цих змін (особливо негативного 
характеру) та на ранніх стадіях вжити необхідних профілактичних заходів і захистити банк від виявлених або по-
тенційно можливих небезпек.

Цій темі присвячено чимало досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, серед них О. Барановський,  
М. Єрмошенко, А. Семенець, Я. Жарій, С. Побережний, Т. Болгар та ін. При більш детальному аналізі публікацій 
слід зазначити, що обрана тема є актуальною та потребує досліджень.

Метою цієї статті є формування та реалізація технології оцінки рівня фінансової безпеки банку.
Найпоширенішим методом моделювання, за допомогою якого можна розробити та проаналізувати техно-

логію фінансової безпеки банку, є структурно-функціональний метод SADT (ІDEF0).
Методологія SADT-моделювання – це точний, повний, текстовий і графічний опис системи, що має конкрет-

не призначення, виконане у вигляді ієрархічно організованої сукупності діаграм, створених на основі стандартно-
го подання даних.

SADT-метод (Structured Analysіsand Desіgn Technіque) вважається класичним методом процесного підходу 
до управління. Основний принцип цього підходу полягає у структуризації діяльності організації відповідно до 
її бізнес-процесів, який представляє собою сукупність правил і процедур, що призначені для побудови функці-
ональної моделі об’єкта будь-якої предметної області. Функціональна модель SADT відображає функціональну 
структуру об’єкта, тобто дії, які він здійснює, та зв’язки між цими діями [1]. 

При моделюванні складні інформаційні системи розбиваються на складові частини, кожна з яких розгляда-
ється окремо від інших (декомпозиція). Декомпозиція дозволяє представляти модель системи у вигляді ієрархіч-
ної структури окремих діаграм, що робить її менш перевантаженою і легко засвоюваною. У процесі декомпозиції 
функціональний блок, який в контекстній діаграмі відображає систему як єдине ціле, піддається деталізації на 
інший діаграмі. Функціональні блоки діаграми другого рівня відображають головні підфункції функціонального 
блоку контекстної діаграми і називаються дочірніми блоками (ChildBox) [5]. 

На першому етапі реалізації технології оцінки рівня фінансової безпеки банку проводиться побудова осно-
вного блоку, суть якого полягає у складанні контекстної діаграми моделі. Контекстну діаграму процесу «Аналіз та 
оцінка фінансової безпеки банку» подано на рис. 1.

 

Аналіз та оцінка 
фінансової безпеки банку

Методика аналізу 
фінансової безпеки 

банку

Звіт про рівень фінансової безпеки 
банку

Звіт про фінансові результати

Баланс банку

Бухгалтер Фінансовий 
аналітик

АРМ

Рис. 1. Контекстна діаграма процесу «Аналіз та оцінка фінансової безпеки банку»

На контекстній діаграмі по центру знаходиться блок головної задачі «Аналіз та оцінка фінансової безпеки 
банку», який відображає сутність моделі та передбачає сукупність запитань, на які має відповідати модель. З усіх 
боків до головного блоку надходять інтерфейсні дуги, які визначають: 

вхідну інформацію, якою виступає баланс банку, та звіт про фінансові результати; −
управління – те, що обмежує та чим керується виконувач, на діаграмі відображається вертикальною ду- −

гою, виступає у вигляді методики аналізу фінансової безпеки банку;
механізм – те, за допомогою чого здійснюється процес, та хто виконує завдання, на діаграмах відобража- −

ється як вертикальна дуга, проведена до нижньої границі блоку процесу, тобто це бухгалтер та фінансовий аналі-
тик банку, а також АРМ.

На другому етапі моделювання відбувається деталізація отриманої інформації. В результаті декомпозиції 
формуються три функціональних блоки за етапами аналізу й оцінки фінансової безпеки банку, а саме: «Форму-
вання блоку даних для проведення аналізу» (блок А1), «Визначення загального рівня фінансової безпеки банку» 
(блок А2), «Формування аналітичних висновків щодо стану фінансової безпеки банку» (блок А3) (рис. 2).
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Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми «Аналіз та оцінка фінансової безпеки банку»

Перший блок «Формування даних для проведення аналізу» відображає початковий збір інформації, який є 
базою для визначення рівня фінансової безпеки банку. 

Другий блок «Визначення загального рівня фінансової безпеки банку» передбачає розрахунок аналітичних 
коефіцієнтів згідно з методикою [2]. На основі розрахунку коефіцієнтів визначається рівень фінансової безпеки 
банку та формуються аналітичні висновки щодо стану фінансової безпеки банку. Нормативні значення коефіці-
єнтів наведено у методиці [2].

На першому етапі визначення загального рівня фінансової безпеки банку відбувається розподіл показників 
за окремими блоками.

Декомпозицію блоку А2 детальніше зображено на рис. 3.
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Рис. 3. Декомпозиція діаграми «Визначення загального рівня фінансової безпеки банку»
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Перший блок проведення аналізу рівня фінансової безпеки – аналіз фінансової стійкості банку згідно з ме-
тодикою [2]: чим ближче до правої межі знаходиться рівень фінансової стійкості (РФС) в діапазоні нормативних 
значень від 7 ≤ РФС ≤ 21, тим більш фінансово стійким є банк. 

У другому блоці аналізу фінансового стану банку є можливість дослідити групу показників, які дозволяють 
розкрити спрямованість банківської політики щодо залучення ресурсів і їх розміщення в активи. 

Рівень ділової активності банку (РДА) оцінюється, виходячи із загальної суми набраних балів у другому бло-
ці аналізу, та відповідає нормативним значенням у розрізі від 7 ≤ РДА ≤ 21. Оскільки як надмірна, так і занадто 
млява ділова активність банку є ознакою негативного характеру.

Третя група показників фінансової безпеки банку присвячена аналізу ліквідності банку. Ліквідність банку 
можна вважати в цілому нормальною, якщо рівень ліквідності банку (РЛБ) наближується до правої межі можли-
вого нормативного значення (6 ≤ РЛБ ≤ 18) згідно з методикою [2].

Четвертим блоком аналізу є група показників ефективності управління. Очевидно, що банк спроможний 
забезпечувати належний рівень фінансової безпеки банку, коли показник ефективності діяльності банку (ЕДБ) 
наближується до правої межі інтервалу (7 ≤ ЕДБ ≤ 21).

На другому етапі після розподілу показників на окремі блоки відбувається розрахунок коефіцієнтів у межах 
кожного блоку.

На третьому етапі відбувається формування інтегральних значень показників із використанням коригуваль-
них коефіцієнтів і проведення бальної оцінки.

Після присвоєння балів кожному із розрахованих показників проводиться оцінювання загального рівня фі-
нансової безпеки банку, яке здійснюється за рахунок розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки 
(ІПФБ) з використанням попередніх результатів.

Четвертий етап аналізу передбачає формування аналітичних висновків щодо стану фінансової безпеки банку.
З використанням фінансової звітності ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013–2015 рр. та на основі запропонованої 

технології проведемо розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки цього банку, динаміку якого на-
ведено на рис. 4.
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Рис. 4. Динаміка ІПФБ ПАТ КБ «Приватбанк»

Виходячи з отриманих результатів, значення інтегрального показника у 2013 році складає 64,6 балів, 
у 2014 році – 60,25 балів та у 2015 році – 58,25 балів. Градацію інтегрального показника фінансової безпеки банку 
подано в табл. 1.

    Таблиця 1
Градація інтегрального показника фінансової безпеки банку

Значення ІПФБ Характеристика фінансового стану банку

менше 40 фінансовий стан вважається слабким, банк має великі фінансові проблеми з імовірним їх поглибленням, 
керівництво та власники банку терміново мають вжити заходів щодо фінансового оздоровлення банку

від 40–80 стан є задовільним (у діапазоні від слабкого до надійного) залежно від того, до якої межі інтервалу є ближ-
чим ІПФБ, менеджерами банку мають прийматися відповідні рішення щодо усунення фінансових проблем

більше 80 стан є надійним, банк є стійким до змін, що відбуваються на ринку, виявлені проблеми незначні і можуть 
бути вирішені в поточній діяльності

Отже, можна стверджувати, що відбувається незначне зменшення рівня фінансової безпеки ПАТ КБ «При-
ватбанк» з кожним аналізованим роком, однак рівень ІПФБ знаходиться в інтервалі від 40 до 80 балів, що згідно 
з нормативними значеннями, наведеними у методиці [3], свідчить, що рівень фінансової безпеки банку є задо-
вільним.
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Таким чином, застосування розробленої технології дозволяє адекватно оцінити рівень фінансової безпеки 
банку та сформувати підґрунтя для розробки переліку заходів щодо її підвищення.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Берест М. М. 
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Адаптация играет одну из ключевых ролей в управлении персоналом. Руководитель или менеджеры по 
персоналу должны разработать программу для нового сотрудника, учитывая факторы условия труда и отдыха. 
В настоящее время компетентному работнику или грамотному специалисту достаточно трудно найти рабочее 
место с хорошей зарплатой, условиями труда, удобным графиком работы. 

Кибанов А. Я. рассматривал сущность и виды профориентации и адаптации персонала; Т. В. Никонова  
и С. А. Сухарев изучали управленческий аудит и методологию аудита персоналом; Сочивкина О. А. проанализи-

© Вдовина Ю. Н., 2016 
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ровала особенности конфликтов в период адаптации персонала в организации; Одегов Ю. Г. рассматривал аудит 
и  контроллинг персонала; Егоршин А. П. – вопрос аудита адаптации в Украине.

Каждый руководитель предприятия или организации заинтересован в успешном развитии своей деятель-
ности. Для этого необходимо не только подобрать компетентных сотрудников, но и создать комфортные условия 
труда. Как правило, данным вопросом занимается как руководитель, так и менеджер по персоналу. Они разра-
батывают программу адаптации для каждого сотрудника. Программа должна состоять из: предоставления ин-
формации о работе предприятия; ознакомления с продукцией, которую производит предприятие; знакомства 
с  коллективом; организации рабочего места; создания комфортных условий труда.  

Адаптационный период может длиться от нескольких месяцев и до года. Для того чтобы адаптация про-
шла успешно и достаточно быстро, в Японии применяют программу, предусматривающую полное знакомство 
с деятельностью предприятия. Руководитель предоставляет новичку наставника, который помогает ознакомить-
ся и вникнуть в работу, разрешить какие-либо конфликтные ситуации, также новых сотрудников стараются при-
общить к обсуждению проблем и задач, возникающих в процессе трудовой деятельности предприятия. 

В Германии действуют согласно с Законом «О правовом режиме предприятия». Руководитель знакомит 
нового сотрудника с правилами и нормами работы на предприятии, с техникой безопасности, условиями труда, 
рабочим местом. Также предоставляет новичку наставника для контроля над его трудовой деятельностью на но-
вом рабочем месте. В Украине в основном применяется наставничество [1]. На основе теоретических данных мы 
можем сформулировать определение аудита персонала, рассмотреть и выделить основные этапы проведения 
аудита персонала в Германии, Японии, Украине (рис. 1). 

Аудит адаптации – это проверка показателей адаптации новичка на предприятии

Адаптация – это процесс взаимного 
приспособления новичка и предприятия [2]

Япония

Аудит персонала – система консультационной 
поддержки, аналитической оценки и независимой 
экспертизы кадрового потенциала организации [2]

Этапы проведения аудита адаптации 

Цель – это оценка эффективности и производительности труда на предприятии сотрудника 
в адаптационный период

– проверка сведений о пред-
приятии; 

– оценка результативности 
труда нового сотрудника;

– проверка организационной 
культуры и сплоченности 
коллектива;

– оценка интеллектуального 
потенциала;

– проверка организационной 
культуры и сплоченности 
коллектива [3] 

Украина

– соответствие квалификации 
работника занимаемой 
должности;

– наличие знаний о работе 
предприятия;

– оценка социально-психо-
логического климата в кол-
лективе;

– оценка текучести кадров;
– проверка документации и 

финансовой отчетности [4]

Германия

– проверка сведений о предприятии;
– оценка выполнения правил и

норм, установленных 
организацией;

– проверка выполнения техники 
безопасности на предприятии;

– оценка показателей результатив-
ности работника на новом рабочем 
месте;

– оценка работы в коллективе;
– оценка физического потенциала [1]

Рис. 1. Сравнительный анализ этапов аудита адаптации персонала в разных странах
 
Основные этапы аудита персонала:

наличие сведений о предприятии; −
оценка результативности труда нового сотрудника; −
оценка текучести кадров; −
оценка социально-психологического климата в коллективе. −

В конце периода адаптации для проверки показателей каждому работнику организации предоставляется 
анкета, после заполнения которой делаются выводы об успехах или неудачах в процессе адаптации. Постоянно 
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по итогам адаптации после сбора анкетных данных специалистами организации предлагаются различные нов-
шества для совершенствования адаптации работников. Очень важно, чтобы специалист, особенно молодой, при-
жился в организации, и специалисты отдела кадров очень ревностно следят за этим.

Качественный анализ каждого этапа адаптации проводится с помощью объективных и субъективных кри-
териев. К первым можно отнести:

уровень производительности, который определяется с периодичностью 1–2 месяца; −
уровень трудовой активности по окончании установленных контрольных периодов [4]. −

К субъективным критериям относится оценка, даваемая новым сотрудником качеству труда в организации, 
степень его удовлетворенности трудовым процессом; уровень озабоченности или неуверенности. Для оценки про-
цесса адаптации также можно использовать такие критерии, как соответствие квалификации нового сотрудника 
требованиям рабочего места, отношение к профессии, перспективы дальнейшего профессионального роста.

Изучив теоретические аспекты, можно сделать выводы о том, что аудит адаптации персонала необходим 
для оценки эффективности системы управления адаптацией сотрудников организации. Рассмотрев этапы аудита 
адаптации нового сотрудника в Японии, Германии, Украины, были выделены основные этапы проверки персона-
ла на предприятии. Они способствуют выявлению ошибок, которые могут повлечь за собой финансовые потери 
и нанести ущерб репутации компании. Проверка системы адаптации также направлена на то, чтобы оценить 
работу руководителя по управлению персоналом и проанализировать программу по адаптации работников на 
предприятии.

Научный руководитель  – канд. экон. наук, доцент Степанова Э. Р. 
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Аннотация. Рассмотрен экономический аспект проблем, связанных с социальной дифференциацией 
в обществе; определены перспективные пути решения изображенных проблем. 
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стабильность, бедность. 

Annotation. The economic aspect of the problems associated with social differentiation in society and long-term 
solutions to these problems shown are considered. 

Кeywords: social differentiation, inequality, economic development, economic instability, poverty. 

Проблема соціальної диференціації суспільства в наш час стоїть надзвичайно гостро. За результатами до-
слідження Організації економічної співпраці та розвитку, в 34 країнах, що входять до складу цієї організації, 10  % 
найбагатших людей заробляють майже вдвічі більше, ніж 10 % найбідніших. Питання розриву між бідними та 
багатими давно розглядається світовою спільнотою. У вересні 2000 року Організацією Об’єднаних Націй було 
проведено Саміт Тисячоліття, який визначив за мету боротьбу з бідністю в усьому світі. 2015 рік – заключний 
термін для досягнення «Цілей тисячоліття». Більш того, в цьому році лауреатом Нобелівської премії з економі-
ки став Ангус Дітон, який розглянув у своїй праці взаємозв’язок споживання, бідності та добробуту населення,  
а також описав оптимальні методи обчислення та аналізу рівня бідності [4]. Отже, актуальність цієї проблеми 
визначається тим, що зростання рівня бідності населення світу призводить до підвищення ризику економічної та 
соціальної нестабільності, що, в свою чергу, загрожує національній безпеці кожної держави. 

Проблема соціальної диференціації населення та її впливу на економічний розвиток світових країн, зокрема 
України, висвітлена у роботах С. Макеєва, А. Патракової, А. Домаранської, В. Скуратівського. Сучасні досліджен-
ня соціальної нерівності та її впливу на економіку України наведені статтями та роботами студентів і їх науко-
вих керівників при університетах України. Що стосується статистичного й економічного аналізу сучасної ситуації  
у суспільстві, то офіційних даних небагато. 

Метою цієї роботи є привернення уваги загалу до питання соціальної диференціації в суспільстві, аналіз 
основних проблем, пов’язаних із нею, та визначення перспективних методів вирішення цієї проблеми в Україні. 

Перш за все, слід надати визначення соціальній диференціації та виокремити економічний аспект пробле-
ми, що розглядається. Соціальна диференціація – це поділ людей у суспільстві на групи, що займають різне соці-
альне положення. Соціальна диференціація містить поняття соціальної нерівності. При цьому існують соціальні 
відмінності, не пов’язані з нерівністю. Але, розглядаючи економічний аспект проблеми, слід акцентувати увагу на 
диференціації доходів, відмінностях у життєвому рівні, нерівності в доступі до ринку праці, тобто на процесах, 
що охоплюють поняття соціальної нерівності. Тож, аналізуючи економічний аспект соціальної диференціації, 
слід розглядати факт існування багатих і бідних прошарків населення та результати їхньої взаємодії. 

Бідність сама по собі посилює відчуття несправедливості в суспільстві. Заздрість і розуміння можливості 
жити краще виникають лише у порівнянні. Ще К. Маркс помітив: «Яким би малим не був який-небудь будинок, 
але доки оточуючі його будинки такі ж малі, вона (людина) задоволена усіма власними вимогами до будинку. 
Але коли поруч із маленьким будиночком виростає палац, будиночок зменшується в розмірах». Більш того, «як 
би не збільшувалися розміри будиночка з прогресом цивілізації, якщо сусідній палац збільшується в тому ж або 
більшому ступені, мешканець маленького будиночка буде відчувати себе у своєму ж домі більш невпевненим, 
більш невдоволеним, більш приниженим» [1]. Соціальна невдоволеність, а отже, намагання подолати її, а осо-
бливо незаконними шляхами, породжується саме внаслідок порівняння. У результаті збільшується ризик масо-
вих протестів, підвищується рівень злочинності. У глобальних масштабах посилюється зв’язок бідних із такими 
загрозами, як міграція, тероризм.

З економічної точки зору бідність є наслідком таких факторів, як диференціація доходів населення, низька 
заробітна плата, нерівність на ринку праці, безробіття. 

Безробіття призводить до бездіяльності частини працездатного населення, як наслідок – до втрати кваліфі-
кації, занепаду моральних принципів. Загроза стати безробітнім змінює репродуктивні установки населення. Не-
рівність на ринку праці обумовлює диференціацію в життєвому рівні. Якщо більшість населення отримує низькі 
доходи, витрати також зменшуються, що призводить до падіння сукупного попиту, рівня ВВП, гальмування еко-
номічного розвитку. Населення втрачає економічну активність. Також слід звернути увагу на розрив у рівні освіти 
між багатими та бідними прошарками населення. Бідні інвестують менше грошей в освіту та власний розвиток, 
наслідком цього є зменшення кількості кваліфікованих робітників, низька продуктивність праці.   

У результаті цих процесів економіка втрачає можливість забезпечувати стійкий розвиток, створювати гідні 
умови для розвитку країни. Тож соціальна диференціація впливає на поглиблення бідності, соціальної нестабіль-
ності, а це призводить до економічного занепаду. 

Що стосується України, вирішення цієї проблеми можливе лише за умови, коли при розробці стратегії еко-
номічного розвитку країни буде враховуватись необхідність мінімізації соціальної диференціації. 
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Станом на сьогодні спостерігається значний рівень диференціації населення в Україні. Розрив між бідними 
та багатими великий, а рівень життя громадян країни – низький. Головна проблема – безробіття. За даними Між-
народної організації праці, рівень безробіття в Україні складає 9,6 %, близько 23 % молоді не має роботи. Між тим 
безробітна молодь є найбільш вразливою до впливу кримінального середовища. Якщо безробіття перебільшить 
соціально допустимий рівень (10–12 %), можливе серйозне загострення соціальних конфліктів або навіть соціаль-
ний вибух. 

Слід звернути увагу на те, що серед причин скорочення ринку праці в Україні основними є економічна кри-
за, війна та спад виробництва, а також орієнтація виробництва на металургію низького переділу та такого ж рівня 
продукцію. Що стосується аграрно-промислового комплексу, за сучасних аграрних технологій немає необхіднос-
ті в такій кількості сільського населення (30 %). Складається така ситуація, за якої існує велика кількість бідних 
непрацевлаштованих людей, яким ніде працювати. У світі немає попиту на українську продукцію. Український 
ринок праці відчуває на собі тиск з усіх боків та знаходиться у фазі глибокого занепаду та скорочення. Процес 
входить у замкнену фазу: скорочення робочих місць – падіння внутрішнього попиту – скорочення прибутку – 
скорочення робочих місць. Під скорочення підпадає, перш за все, державний сектор – скорочення державного 
апарату та бюджетної сфери. 

Ще одна проблема, яка існує в Україні, – низький рівень заробітної плати. Проте продуктивність праці та-
кож низька. Порівняно з Білоруссю – в 1,9 разу нижча, з середнім значенням у ЄС – в 4 рази нижча, з США – в 6– 
7 разів нижча [9]. За більшістю показників соціального забезпечення Україна займає останні позиції в рейтингах. 
Наприклад, в Україні низький рівень пенсійного забезпечення. Щоб проаналізувати причини такої ситуації, слід 
дослідити стан речей у країні. 

В Україні діє солідарна пенсійна система, тобто працюючі, сплачуючи податки, забезпечують пенсіонерів. 
Нині кількість людей, що працюють, менша за кількість людей, що мають отримувати пенсії. Більш того, у зв’язку 
зі старінням нації в найближчі 10 років кількість працюючих зменшиться, а кількість пенсіонерів збільшиться, що 
створить критичну ситуацію, коли кожний працівник буде змушений забезпечувати 2–3 пенсіонери. 

Звісно, можна взяти за основу приклад соціального розвитку та методи боротьби з бідністю розвинених кра-
їн світу, але про введення такої практики в економіку України говорити зарано. Насамперед постає необхідність 
зміни фундаментальних установок держави. Високий рівень соціальної диференціації – це серйозна проблема, 
що є наслідком економічної нестабільності держави. Щоб вийти з замкненого кола, необхідно реформувати еко-
номіку, збільшувати її ефективність. Слід змінити структуру виробництва, тобто відійти від сировинного вироб-
ництва на користь виробництва готової продукції. Слід реформувати сферу оплати праці, сферу соціального 
забезпечення та оподаткування. На наш погляд, ці реформи приведуть до зменшення рівня бідності населення та 
допоможуть сформувати сильний середній клас. Слід також звернути увагу на інвестування в освіту населення. 

Тож високий рівень соціальної диференціації – це проблема, з якою зіштовхнулася уся світова спільнота. 
Вона породжує соціальну нестабільність, що, в свою чергу, має негативний вплив на розвиток економіки. В Украї-
ні соціальна нерівність досягнула надзвичайно високого рівня. У результаті безробіття, занепаду ринку праці, зна-
чної диференціації доходів поступово формується критична маса невдоволеного та революційно налаштованого 
населення. Тож задля уникнення поглиблення таких настроїв слід проводити фундаментальні реформи головних 
установок країни.
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Аннотация. Проанализировано развитие инноваций и инвестицй в экономике Украины. Предложены 
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Анотація. Проаналізовано розвиток інновацій та інвестицій в економіці України. Запропоновано шляхи 
удосконалення інновацій у сучасній економіці України та вкладення в неї інвестицій.
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В последнее время для Украины характерным является спад экономики. Современный опыт показывает, что 
в фазе наиболее глубокой депрессии в экономике акцент в экономической политике государства и в стратегиях 
фирм направлен на активизацию и стимулирование нововведений, позволяя самым быстрым образом выходить 
из сложившегося трудного экономического положения.

Это связано с тем, что многие страны имеют более новые и совершенные технологии, что позволяет им 
снижать издержки производства, захватывать рынки с более привлекательными товарами. Все это делает нашу 
страну менее конкурентоспособной по сравнению с остальными.

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической 
мысли. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубокие основы хозяйственной деятельности, 
определяют процесс экономического роста в целом. В современных условиях экономического развития Украины 
они выступают самым важным средством обеспечения условий выхода из экономического кризиса, структурных 
изменений в народном хозяйстве, роста технического процесса, повышения качественных показателей хозяй-
ственной деятельности на микро- и макроуровнях.

Существует ряд факторов, указывающих на необходимость тесного сотрудничества стран в сфере стимули-
рования инноваций, и для наибольшей эффективности такого сотрудничества важным является создание инфра-
структур и механизмов активизации инновационно-инвестиционной деятельности.

Актуальность исследования проблем инновационной экономики в Украине не вызывает сомнений, хотя 
формирование у нас инновационной системы нового типа только началось. Постепенно создаются новые иннова-
ционные структуры, способные создавать коммерчески привлекательные проекты, к финансированию которых 
подключаются экономически успешные компании, начавшие реализацию больших инвестиционных программ. 
Происходит постепенная интеграция ряда наукоемких производств в глобальное техническое пространство. Но 
эти процессы носят стихийный характер, так как до сих пор не решен общий вопрос перехода Украины к иннова-
ционной модели развития. Экономика нашей страны не имеет четкой разработанной стратегии развития своего 
инвестиционного и инновационного потенциала. В совокупности с нестабильной политической и экономиче-
ской ситуацией в Украине шансы на увеличение инвестиций из стран мировой экономики постоянно снижаются, 
этим и обоснован отток инвестиций из нашего государства. Когда страны, постоянно наращивая свой научный  
и инновационный потенциалы, улучшают в результате и инвестиционную привлекательность, Украина, наобо-
рот, его теряет, снижая, соответственно, свою инвестиционную привлекательность. Как свидетельствуют иссле-
дования компании Battelle (американская научно-исследовательская организация, которая занимается изучени-
ем и внедрением новых технологий в различных отраслях), мировые валовые расходы на научные исследования  
и разработки (R&D) в течение 2012–2013 гг. возросли на 2,7 % (с 1517 млрд долл. по паритету покупательной спо-
собности до 1558 млрд долл.), а в 2014 г. предполагается их рост по сравнению с 2013 г. еще на 3,9 % (до 1618 млрд 
долл.). По сравнению с докризисным 2007 г. они возросли в 2013 г. на 38,6 % (мировые валовые R&D расходы в 2007 г.  
составляли 1123,9 млрд долл.). Занять достойное место в международной инновационной сфере украинской эко-
номики становится все сложнее. Так, в течение 2012–2013 гг. первую десятку стран-лидеров по валовым R&D рас-
ходам удерживали одни и те же страны. При этом не менялся даже их рейтинг. Кроме уже вышеназванных трех 
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стран, в указанный список входили Германия (4-е место), Южная Корея (5-е), Франция (6-е), Великобритания 
(7-е), Индия (8-е), Россия (9-е) и Бразилия (10-е). В 2014 г. эта же десятка стран была лидером по показателю 
валовых R&D расходов, и их рейтинг в этом списке тоже не изменился. Удельный вес совокупных валовых R&D 
расходов названных стран в 2012 г. составил свыше 78,6 % указанного мирового показателя и 79,0 % в 2013 г. Такая 
тенденция сохранилась и в 2014 г. Удельный вес валовых R&D расходов десяти стран-лидеров в мировом показа-
теле возрос и составил свыше 79,2 %. Впрочем, по сравнению с 2007 г. удельный вес десяти стран-лидеров по R&D 
инвестициями в 2013 г. уменьшился. В 2007 г. он составлял 81,5 %. Изменился и список таких стран. В него вошла 
Бразилия. В 2007 г. она занимала 12-е место по объемам R&D финансирования. Характерно, что она не отлича-
ется высокоразвитой экономикой, а считается развивающейся страной. Что касается Украины, положительным 
является то, что по показателю R&D инвестиций она оказалась в 2013 г. среди 40 стран, суммарные R&D рас-
ходы которых составляли 97,4 % мирового показателя. Оптимистичен и прогноз Battelle относительно Украины  
на 2014 г. – она удержала свои позиции, хотя в 2007 г. ее не было в этом списке [2].

Одной из актуальных задач, стоящих перед государством является изучение влияния бюджетных инвести-
ций на стимулирование инновационного типа развития отраслей экономики или активизация, внедрение новых 
технологий, что позволит произвести структурную перестройку всей экономики страны. Хочется заметить, что 
есть позитивная тенденция в том, что выросло количество регистраций ЧП (частные предприятия), субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поэтому в данной ситуации поддержка государства будет очень кстати. 
Если инвестиции по своей структуре не отвечают технологической структуре производства и не направлены на ее 
улучшение, они перестают играть роль ведущего фактора экономического развития страны.

Помимо ряда законов, постановлений, утвержденных Государственных программ развития и льгот, боль-
шую роль в инновационном развитии играет распределение бюджетных инвестиций, которые являются весо-
мым фактором влияния на стимулирование именно инновационного развития промышленности, то есть они 
должны укладываться в инновационно-инвестиционной деятельности частных предприятий [3].

Рассматривая основные формы и методы бюджетного инвестирования, которые существуют сегодня в Украи- 
не, выделяют следующие формы бюджетного инвестирования: государственные программы, инвестиционные 
проекты, сметы, государственные трансферты, субвенции на выполнение инвестиционных проектов, бюджетные 
кредиты.

Современные мировые глобализационные процессы со всей остротой ставят перед каждой страной пробле-
мы ускорения научно-технического и экономического развития, обеспечения конкурентоспособности на миро-
вом рынке. К большому сожалению, в своем экономическом и социальном развитии Украина не только отстает 
от развитых стран, но и от своих соседей, хотя стартовые условия были не хуже, а во многих случаях – лучше.

Современное состояние отечественных предприятий характеризуется неразвитостью национальной иннова-
ционной системы. Действующая структура государственного управления научно-технической и инновационной 
деятельностью не обеспечивает реализации государственной научно-технической и инновационной политики. 
Не налажена координация взаимодействия науки с производством, эффективного использования отечественных 
научно-технологических достижений, ориентация научно-технической деятельности на потребности экономи-
ки [1].

Таким образом, можно утверждать, если государством не будет четко разработана стратегия инновационно-
го развития экономики, не будут определены приоритетные отрасли относительно ограниченного бюджетного 
инвестирования, которые будут отражать инновационную основу экономики, не будут созданы льготные усло-
вия, помимо существующих, которые бы стимулировали использование инноваций в промышленности, страна 
может оказаться в сложном положении.

Научный  руководитель – канд. экон. наук, доцент Филатов В. М. 

Література: 1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів  
/ Авт.- упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський та ін. – Київ : Парламент. вид-во, 2009. – 632 с.  
2. Global R&D funding forecast, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.battelle.org. 3. Жалило Я. А.  
Теория и практика формирования эфективной экономической стратегии страны : монография / Я. А. Жалило. – 
Киев : НИСД, 2009. – 336 с.
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Анотація. Розглянуто поняття «конкурентоспроможність» і визначено основні шляхи її підвищення. 
Проведено аналіз економічної категорії «конкурентоспроможність» з позиції різних авторів. Виявлено й об-
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Annotation. The concept of “competitiveness” and the main ways of its improvement. The analysis of the economic 
“competitiveness” category from the perspective of different authors. Revealed and proved the need to improve competi-
tiveness in the real market situation in Ukraine

Кeywords: competitiveness, competitive advantage, market relations, company.

Для ведення успішного бізнесу правильна оцінка конкурентоспроможності свого підприємства є однією 
з  основних цілей мудрого керівника. Адже висока конкурентоспроможність підприємства – запорука бізнесу, 
отримання високого прибутку в ринкових умовах, здатність підприємства виживати в різних економічних ситуа-
ціях. Цим і визначається актуальність статті.

Вивченням цієї проблеми займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Портер [1], К. Фляйшер та Б. Бен-
суссан [2], Ю. Слободчикова [3], Г. Усова [4], Н. Гаєвська [5].

Мета написання цієї статті: аналіз відомих визначень конкурентоспроможності підприємства і формулю-
вання визначення, що враховує виявлені недоліки. 

Сьогодні в Україні проблема конкурентоспроможності, а також участь державних органів в її вирішенні 
стоїть дуже гостро. Підвищення конкурентоспроможності підприємства як можливості реалізації конкурентних 
переваг на ринку завжди було одним із стратегічних завдань будь-якого підприємства.

Вивчення конкурентоспроможності підприємства є однією з найважливіших частин дослідження ринкових 
відносин, а також є метою для формування економічної політики підприємства і стратегій бізнесу, вибору пра-
вильної тактики.

Аналіз сутності економічної категорії «конкурентоспроможність» наведено в табл. 1.
Таблиця 1

Аналіз сутності економічної категорії «конкурентоспроможність»

Автор Визначення Що враховано Що не враховано
1 2 3 4

Блінов А. О., Захаров В. Я. [6]

Конкурентоспроможність підпри-
ємства – здатність створювати 
таку перевагу над конкурентами, 
яка дозволяє досягти поставлених 
цілей

Розкрито актуальність цього ви-
значення

Не повністю розкрито сутність 
цієї економічної категорії, не оці-
нені зовнішні суб’єкти

Калашникова Л. М. [7]

Конкурентоспроможність підпри-
ємства – це комплексне поняття, 
яке обумовлено системою і якістю 
управління, якістю продукції, 
асортиментом

У цьому визначенні враховано 
сутність цього поняття, визна-
чений об’єкт конкурентоспро-
можності

Не враховано елементи конку-
рентоспроможності

Фасхіев Х. А. [8] Конкурентоспроможність підпри-
ємства – це ефективність

Визначено поняття та властивос-
ті цього економічного терміна

Не визначено головних визна-
чальних чинників

© Волкова А. В., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

85

1 2 3 4
використання його виробничого 
потенціалу

Зав'ялов П. С. [9]
Конкурентоспроможність підпри-
ємства – це можливість ефектив-
ної господарської діяльності 

Розкрито поняття конкуренто-
спроможності та визначено її 
мету

Відсутність об’єкта та суб’єкта 
цієї   категорії, не вказано пері-
од, час

Ємельянова С. В. [10]
Конкурентоспроможність об'єктів 
складається з конкурентоспро-
можності його елементів 

Визначений об’єкт поняття «кон-
курентоспроможність»

Не розкрито актуальність цього 
поняття та не враховано його 
завдання

На основі аналізу було сформовано удосконалене визначення терміна «конкурентоспроможність», що вра-
ховує виявлені недоліки.

Конкурентоспроможність – це потенційна або реалізована властивість суб'єкта ринкових відносин створю-
вати конкурентний товар або послугу за рахунок ефективного використання фінансового, виробничого, науково-
технічного та трудового потенціалу, а також раціонального використання ресурсів, які за своїми ціновими та 
неціновими характеристиками займають більш лідируючі позиції на певних сегментах ринку у певний момент 
часу, досягнута без шкоди для оточуючих.

Основні фактори категорії «конкурентоспроможність»: фінансовий стан підприємства, висока якість і кон-
курентоспроможність виробів, успішна маркетингова стратегія, ефективні продажі й імідж (бренд) фірми, ефек-
тивна концепція управління, технічна, інвестиційна й інноваційна політика.

Для визначення успішної політики підприємства необхідно правильно оцінити конкурентоспроможність 
цієї фірми на конкретний момент часу і незалежно від конкурентів, тобто індивідуально. Але оцінка підприєм-
ства – це суб'єктивний процес. Оскільки конкурентоспроможність – порівняльна категорія, то повинен застосову-
ватися математичний апарат оцінки.

Отже, безпомилково визначивши своє місце розташування на ринку, підприємства детермінує свої пере-
ваги та недоліки перед конкурентами, що дозволяє правильно розставити пріоритети, виробити відповідну кон-
курентну стратегію і раціонально скористатися своїми перевагами.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Мащенко М. А. 

Література: 1. Портер М. Конкуренція / М. Портер // Методи менеджменту якості. – 2000. – № 6. – С. 25–35. 
2. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе :   
учеб. пособие / К. Фляйшер, К. Бенсуссан. – М. : БИНОМ, 2009. – 345 с. 3. Слободчикова Ю. В. Підвищення кон-
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гічний розвиток України в глобальному середовищі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 
(7–9 листопада 2008, Сімферополь). – Т. 2. – С. 38–42. 5. Гаєвська Н. І. Економіка та організація діяльності 
фірми / Н. І. Гаєвська. – Ірпінь : Економіка, 2001. – 145 с. 6. Блінов А. О. Імідж організації як чинник її конку-
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джерела формування коштів Пенсійного фонду України; визначено крайню необхідність проведення пенсійної 
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Якість життя населення значною мірою залежить від пенсійного забезпечення людей похилого віку та впев-
неності у завтрашньому дні осіб, які на даний момент працюють. Саме пенсійне забезпечення є основною складо-
вою частиною системи соціального захисту населення.

В Україні історично склалась однорівнева схема пенсійного забезпечення на засадах солідарності поколінь, 
яка певним чином узгоджувалася з командно-адміністративною системою. За ринкових умов вона не забезпечує 
громадянам гідного заміщення пенсією заробітку, втраченого ними у зв'язку зі старістю, та запобігання бідності 
серед людей похилого віку. Внаслідок цього діючою пенсійною системою незадоволені як платники пенсійних 
внесків, так і переважна більшість пенсіонерів. Зволікання з усуненням зазначених проблем може призвести до 
гострої і затяжної соціальної напруженості [6].

Проблеми фінансового забезпечення пенсійної системи України досліджували багато науковців. Серед 
українських учених теоретичні питання з зазначеного аспекту вивчали: В. Воротін, П. Гаман, С. Юрій, Л. Дідівська,  
Л. Головко, М. Корецький, В. Мартиненко, О. Мачульська, О. Мордвінов, Б. Надточій, Б. Юровський та ін.

Унікальність Пенсійного фонду України як центрального органу виконавчої влади полягає в тому, що, на 
відміну від інших державних установ, він є одночасно і соціальною, і фінансовою інституцією.

Але водночас у пенсійному забезпеченні громадян України існує ряд проблем, зокрема: низький рівень пен-
сійного забезпечення; майже відсутня диференціація розмірів пенсій; наявність значних переваг і пільг у пенсій-
ному забезпеченні окремих категорій працівників при однаковому рівні відрахувань на пенсійне забезпечення; 
несвоєчасна сплата страхового збору (внесків) до Пенсійного фонду України, що зумовило заборгованість із ви-
плати пенсій.

В Україні пенсійна система базується на трьох незалежних один від одного рівнях. Перший – солідар-
на система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Другий – накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, поки що не працює. Третій – система добровільного 
недержавного пенсійного забезпечення, яка фактично діє з 2005 р. [1].

Перший рівень пенсійної системи базується на принципі солідарності поколінь – населення, що працює, 
забезпечує тих, хто перебуває на пенсії. Запроваджена ще за радянських часів, солідарна система давно вже не ви-
конує своїх завдань, що зумовлено низьким рівнем її фінансового забезпечення. До такої ситуації призвела низка 
факторів, серед яких [2]:

несприятливе соціальне становище у країні (старіння населення та зменшення кількості працездатних  −
осіб; ранній вік виходу на пенсійне забезпечення населення; присутність великої кількості пільговиків тощо);

нестійкий економічний стан держави (безробіття; зростання цін на споживчі товари; залежність пенсійної  −
виплати від середньої заробітної плати тощо);

наявність значних фінансових проблем, зокрема зростання видатків з державного бюджету, що пов’язано  −
із демографічною ситуацією. Як наслідок – дефіцит Пенсійного фонду.

© Воробйов Д. О., 2016 
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Другий рівень системи пенсійного страхування не залежить від демографічної ситуації в країні. Основним 
чинником впливу на ефективність її фінансового забезпечення є розмір заробітної плати або ж отримуваного до-
ходу. Тому до проблем накопичувальної системи загальнообов'язкового пенсійного страхування варто віднести 
економічні, які залежать від рівня отримуваного доходу, тобто розвитку економічної системи держави.

Щодо системи недержавного пенсійного забезпечення, то метою її створення є отримання додаткових пен-
сійних виплат громадянами. Перепонами на шляху ефективного фінансування цієї системи є висока залежність 
від соціальних чинників, серед яких – істотний вплив зрілої вікової структури, яка передбачає утримувальний 
характер ліквідних грошових коштів для здійснення майбутніх пенсійних виплат; фінансові проблеми – часткова 
відсутність потрібних активів на початкових етапах діяльності недержавних пенсійних фондів, які інвестуються 
у сегменти ринку; низька дохідність певних фінансових інструментів тощо [4].

На нашу думку, для покращення фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні доцільно [3]:
збільшити вік виходу на пенсію. Однак збільшення пенсійного віку з огляду на середню тривалість життя  −

в Україні (у жінок – 68 років і у чоловіків – 57 років) може навіть погіршити наявну ситуацію (більшість чоловіків 
не доживе до пенсійного віку). Тому під час прийняття такого рішення варто враховувати демографічну ситуацію 
у країні;

продовжувати роботу із удосконалення пенсійного законодавства, особливо в частині впровадження на- −
громаджувального рівня пенсійного страхування;

зменшити кількість пільг, створюючи окремі пенсійні програми для працівників шкідливих професій.  −
Потрібно стимулювати працедавців покращувати умови праці для запобігання втраті здоров'я та продовження 
тривалості активного періоду життя працівників, ніж давати змогу виходу на пенсію раніше встановленого віку;

вдосконалити механізм індексації пенсій з метою підтримки купівельної спроможності доходів і запобі- −
гання бідності пенсіонерів;

скасувати мінімальні гарантовані пенсії, що стимулюватиме громадян відмовлятись від нелегальних зарплат. −
Таким чином, ефективне забезпечення пенсіонерів можливе лише за умов належно спланованого та від-

працьованого фінансового механізму пенсійної системи. Прогноз загальної кількості платників внесків до систе-
ми загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і пенсіонерів, які отримують пенсії з Пенсійного 
фонду України, вказує на майже невпинне ускладнення ситуації. Особливо гострим воно буде за умови нижчих 
темпів зростання реальної заробітної платні і, відповідно, надходжень до Пенсійного фонду України. Це дово-
дить необхідність реформування чинної пенсійної системи, яка повинна забезпечувати: обов’язковість солідар-
ного компонента пенсійного забезпечення, що передбачає перерозподіл доходів між різними поколіннями, на 
користь низькооплачуваних працівників; обов’язкову участь громадян у системі соціального страхування; відпові-
дальності держави за створення пенсійної системи; прозорості використання пенсійних коштів як для державних 
(муніципальних) пенсійних фондів, так і недержавних пенсійних фондів, банків, страхових компаній.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Малюкіна А. О. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности развития современного рынка труда молодежи в Украине. Про-
анализированы причины молодежной безработицы в нашей стране и рассмотрен опыт преодоления данной 
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Анотація. Розглянуто особливості розвитку сучасного ринку праці молоді в Україні. Проаналізовано при-
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Annotation. This article describes the features of modern youth labor market in Ukraine. The causes of youth un-
employment in our country and considered the experience of overcoming this problem by the example of other states.
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Одной из наиболее важных проблем современности является проблема трудоустройства молодых людей, 
так как молодежь – это основа будущего трудового потенциала страны. Она в значительной мере влияет на обще-
ственные процессы и определяет будущее государства. Безработица является негативным явлением и главной 
причиной бедности населения. А молодежная безработица – еще более отрицательное явление, она является 
одним из важных индикаторов общего социального положения молодёжи, а также показателем степени её адап-
тации на рынке труда. 

Одним из первых, кто начал изучать проблемы молодежи и дал определение понятию «молодёжь» в 1968 г., 
был В. Т. Лисовский. Позднее более полное исследование трудоустройства молодых специалистов было проведе-
но академиком И. С. Коном. Теоретической основой исследования проблем занятости населения являются труды 
таких известных зарубежных экономистов, как: Дж. Кейнс, А. Оукен и др.

Целью данной статьи является исследование основных причин молодежной безработицы в Украине и ана-
лиз опыта преодоления этой проблемы на примере других стран. 

Согласно статистическим данным в 2014 г. около 74,5 млн молодых людей были безработными, а это почти 
на 1 млн больше, чем в предыдущем году [2]. И прогнозы на будущее неутешительны, так как замедление темпов 
экономического роста, вероятно, вынудит еще больше людей получить этот статус. 

Следует отметить, что в Украине проблема молодежной безработицы стоит очень остро. Ежегодно укра-
инские университеты выпускают более 500 тысяч специалистов, которые не могут устроиться на работу. Уро-
вень безработицы среди молодежи в 2014 г. составил 17,4 %, что выше среднего показателя по стране (7,2 %) [З]. 
Каждый год в городские центры занятости обращаются около 5–7 % (92 тыс.) выпускников учебных заведений. 
А по официальной статистике на работу не смогли устроиться 53 тыс. молодых специалистов. По мнению 
экспертов, основная причина молодежной безработицы в Украине заключается в системе подготовки кадров, 
которая не отвечает требованиям рынка и работодателей. Кроме того, ежегодно выпускают более чем в два раза 
больше специалистов с гуманитарным образованием, чем с техническим. Дефицитными остаются высококва-
лифицированные технические специалисты на производстве. Квалифицированные инженеры-электронщики, 
инженеры по качеству, энергетики и проектировщики – вот специальности, которые входят в список наиболее 
востребованных. 

Также одной из причин такого высокого уровня безработицы среди молодежи является нежелание рабо-
тодателей брать на работу молодых специалистов. В основном это происходит из-за отсутствия опыта практиче-
ской деятельности. До недавнего времени одним из обязательных условий в большинстве компаний при приеме 
на работу было наличие стажа по специальности не менее 3 лет (рис. 1). Именно из-за отсутствия опыта работы 
молодым специалистам чаще отказывают. Так как считается, что если человек нигде не работал, то у него еще 
не сформированы навыки рабочего общения, и он может не до конца осознавать свои обязанности и ответствен-
ность, которая будет возложена на него. 

© Гнедая Е. В., 2016 
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Однако в последнее время работодатели стали активно нанимать специалистов без опыта работы. В 2014  г. 
популярность молодых специалистов при приеме на работу стремительно возросла. Современные компании 
ищут выпускников, которых они могли бы вырастить под свои требования. По их мнению, такие специалисты 
еще не испорчены негативным опытом работы, и с ними будет легче взаимодействовать.
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Рис. 1. Конъюнктура рынка труда в Украине в 2014 г.  
в зависимости от опыта роботы 

 
Такое привлечение молодых сотрудников связано с глобальным повышением количества сотрудников 

в фирмах, которые инициируют международные компании в своих украинских офисах. По мнению экспертов, 
данные тенденции наблюдаются именно на тех предприятиях, сфера деятельности которых является на данный 
момент быстро развивающейся и высококонкурентоспособной [4]. 

Также одна из причин снижения требований к опыту работы соискателей – это стремление компаний снизить 
расходы, поскольку пожелания по зарплате у менее опытного специалиста, как правило, ниже. По данным исследо-
вания кадрового портала НеаdHunter Украина, средний минимальный оклад, с которого готовы начинать молодые 
специалисты, – 2000 гривен, а уровень средней ожидаемой заработной платы – 3000 гривен. При этом можно найти 
вакансии, в которых кандидатам с минимальным опытом работы предлагают более высокое жалование.

Безработица среди молодых людей побуждает их к эмиграции. Исследования Института Горшенина по-
казали, что 41 % работников в возрасте от 18 до 29 лет готовы уехать из Украины ради хорошо оплачиваемой 
и перспективной работы. При этом среди опрошенных работники с высшим образованием составили 32 %, а ре-
спонденты с научной степенью – 37 % [5]. 

В 2014 г. международный уровень безработицы среди молодежи достиг 13,1 %, что превышает уровень без-
работицы взрослых людей почти в три раза. Фактически такое различие уровней безработицы среди молодежи 
и взрослых достигло исторического максимума. Одними из самых высоких уровней молодежной безработицы 
остаются на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в некоторых странах Латинской Америки, а также Кариб-
ского бассейна и Южной Европы. 

В современном обществе еще нет четкого плана по борьбе с безработицей, существуют лишь различные 
меры, которые нужно принимать государству в зависимости от ее вида. Общие для всех типов безработи-
цы: формирование новых рабочих мест и развитие инфраструктуры рынка труда. Даже в высокоразвитых 
странах проблема молодежной безработицы до сих пор не решена. В Великобритании для борьбы с данным 
вопросом в 2009 г. правительство создало «Фонд будущей работы», но он оказался слишком дорогостоящим 
и малоэффективным и был закрыт в 2011 г. Во Франции в 2013 г. был создан «Контракт поколения», помогаю-
щий предприятиям, где занято меньше 300 работников, при найме молодых сотрудников в возрасте 15–25 лет 
и сохранении рабочих мест для пожилых. В этом контракте предусмотрена передача опыта от пожилых 
к молодыми работниками. В Ирландии заявили о переходе к новой устойчивой экономике, основанной на 
экспорте, инновациях и предпринимательстве. В этих рамках государство хочет подготовить специалистов 
по информационным технологиям из самой многочисленной группы выпускников, а также начать переква-
лификацию безработных для этой сферы. Менее пострадавшие от кризиса страны ЕС – Германия и Нидер-
ланды – предлагают другим государствам воспользоваться своим опытом решения проблем молодежной 
безработицы. Так, в Нидерландах мастера получают доплату за подготовку себе смены. В Германии есть 
широкий перечень субсидируемых программ занятости и курсов, предназначенных для повышения профес-
сиональной квалификации [6].

Для снижения уровня безработицы среди молодежи государству следует использовать налоговые льготы; 
для повышения заинтересованности предприятий в приеме на работу молодых специалистов – установление 
квот для приема их на работу. 
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В целом каждая страна должна найти собственный путь снижения количества безработных среди молоде-
жи, который будет учитывать уровень развития экономики, ментальность народа и наличие трудовых и эконо-
мических ресурсов страны. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Лесная И. Ф. 
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гополії на українському ринку та виявлено шляхи обмеження їх влади на прикладі інших країн.

Ключові слова: олігополія, монополія, ринок України, коефіцієнт Лернера.
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В современном мире конкуренция, которая в той или иной степени связана с заметным ограничением сво-
бодного предпринимательства, называется несовершенной конкуренцией и касается подтекста олигополии, от-
крывая ее одним из методов конкуренции. Олигополия – структура рынка, главной особенностью которого яв-
ляется то, что на нем действуют немногочисленные продавцы. Первые признаки возникновения олигополии на 
украинских рынках появились еще в 2002–2003 гг., а сегодня уже можно говорить о том, что олигополии занима-
ют значительную часть рынка Украины.

Многие экономисты изучали проблематику и структуру олигополий, такие как А. Курно, П. Суизи, Р. Хитч, 
К. Холл и др. предлагали различные формальные теории олигополии. Наиболее известными моделями олигопо-
лии являются: модель Штакельберга, модель Курно, модель Бертрана, модель Гуттенберга и модель Эджуорта.

Цель данной статьи заключается в изучении олигопольного рынка Украины и выявлении степени и тенден-
ций конкурентной борьбы в различных секторах экономики.

© Гнедая Е. В., 2016 
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Олигополия – это рыночная структура, большая часть производства и продаж которой осуществляется не-
большим числом сравнительно крупных предприятий. Иногда ее еще определяют как «рынок немногих» или 
«конкуренцию немногих» [1].

Одни из наиболее значимых характеристик олигопольного рынка – это господство в отрасли нескольких, 
относительно или абсолютно, крупных предприятий, а также тесная взаимозависимость и острое соперниче-
ство между предприятиями. Крупный размер подавляющей части предприятий-олигополистов – это следствие 
их немногочисленности на рынке. Как правило, от 2 до 15 компаний могут удовлетворить подавляющую часть 
рыночного спроса. В отличие от совершенной конкуренции или чистой монополии, при олигополии любая дея-
тельность фирмы вызывает обязательную ответную реакцию со стороны конкурентов. Именно такая взаимозави-
симость действий и поведения является главной характеристикой олигополии и распространяется на все сферы 
конкуренции: цену, объем продаж, долю рынка, инвестиционную и инновационную деятельности, стратегию 
стимулирования сбыта, послепродажные услуги и т. д.

Одним из способов определения взаимозависимости фирм на рынке является коэффициент перекрест-
ной эластичности спроса, который показывает степень количественного изменения объема выпуска фирмы Y на  
1 % при изменении цены фирмы Х. Если данный коэффициент равен или близок к нулю (как при совершенной 
конкуренции и чистой монополии), то отдельный производитель может игнорировать реакцию конкурентов на 
свои действия. И напротив, чем выше коэффициент эластичности, тем более тесная взаимозависимость между 
фирмами на рынке. 

Тип производимого олигополией продукта может быть как однородным, так и диверсифицированным. 
Если потребители не имеют особых предпочтений к какой-либо фирменной марке, если все товары отрасли 
являются совершенными заменителями, то отрасль называется чистой, или однородной олигополией. Наибо-
лее типичными примерами практически однородной продукции выступают цемент, сталь, алюминий, медь, 
свинец, газетная бумага, вискоза. Если товары имеют торговую марку и не являются совершенными замените-
лями, причем разница между товарами может быть как реальной (по техническим характеристикам, дизайну, 
качеству изготовления, предоставляемым услугам), так и мнимой (фирменная марка, упаковка, реклама), то 
продукция считается дифференцированной, а отрасль называется дифференцированной олигополией. При-
мерами могут служить рынки автомобилей, компьютеров, телевизоров, сигарет, зубной пасты, безалкогольных 
напитков, пива.

Вход на рынок для новых фирм труден, но возможен. При рассмотрении данной характеристики необходи-
мо различать уже сложившиеся, медленно растущие рынки и рынки молодые, динамично развивающиеся.

Для медленно растущих олигопольных рынков характерны очень высокие барьеры. Как правило, это от-
расли со сложной технологией, крупным оборудованием, высокими размерами минимально эффективного про-
изводства, значительными затратами на стимулирование сбыта. Для этих отраслей характерен положительный 
эффект масштаба производства, благодаря которому минимальные средние издержки (min АТС) достигаются 
лишь при очень большом объеме выпуска. Кроме того, внедрение на рынок, где господствуют известные всем 
марки, неизбежно ведет к высоким первоначальным капиталовложениям. Вход на такие рынки могут себе по-
зволить лишь крупные конкурентоспособные фирмы, располагающие необходимыми финансовыми и организа-
ционными ресурсами [2].

Для молодых развивающихся олигопольных рынков возможно появление новых фирм, поскольку спрос 
расширяется достаточно быстро, и увеличение предложения не оказывает понижающего воздействия на цены. 
Взаимозависимость фирм-олигополистов на рынке предопределяет специфику поведения олигополий на рын-
ке. В отличие от других рыночных структур, предприятие-олигополист всегда должно учитывать, что выбранные 
им цены и объем выпуска напрямую зависят от рыночной стратегии (поведения) его конкурентов, которая в свою 
очередь определяется выбранным ею решением.

Многообразие форм поведения олигополий и особенности их взаимоотношений в конкретных рыночных 
ситуациях предопределяют существование большого количества разнообразных моделей олигополии. Только 
взятые в целом эти модели могут дать достоверное изображение олигопольного рынка.

Условно принято разделять олигопольные рынки на два типа в зависимости от того, как взаимодействуют 
друг с другом его участники: кооперированная олигополия и некооперированная олигополия. 

При кооперированной олигополии фирмы согласуют взаимное поведение, вступая в сговор или согласуя 
свои действия каким-либо другим способом.

При некооперированной олигополии фирмы, стремясь к максимизации прибыли, действуют независимо, 
на свой страх и риск. В соответствии с этим делением классифицируют и модели олигополий.

В качестве примера моделей некооперированной олигополии рассматривают: модель Курно, модель Шта-
кельберга, модель ломаной кривой спроса. Примером модели кооперированной олигополии служат: модель 
картеля и модели ценового лидерства [3].
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Для достижения взаимоприемлемых цен олигополисты используют: тайные соглашения; молчаливое со-
глашение, или сознательный параллелизм (в том числе в форме ценового лидерства); передачу информации 
о ценах через средства массовой информации. Жесткость цен в условиях олигополии заставляет фирмы делать 
основной упор на неценовую конкуренцию. Даже имея преимущества по издержкам, олигополисты не стремят-
ся использовать понижение цен для привлечения новых покупателей.

Во-первых, снижение цены у одной из фирм может вызвать ответную реакцию у своих конкурентов.
Во-вторых, неценовые преимущества фирмы труднее скопировать, они имеют более длительный эффект.
Примерами олигопольных рынков в Украине являются: рынок услуг мобильной связи (на рынке действуют 

три основных игрока, доля которых приближается к 98 %); рынок моторных бензинов (операторами рынка явля-
ются семь крупных предприятий, с суммарной долей трех крупнейших – 67 %); рынок пива (четырем участникам 
которого принадлежит 94 %); рынок табачных изделий (с общей долей пяти крупнейших субъектов хозяйствова-
ния – 97 %) и др. В значительной степени это связано с сочетанием на олигопольных рынках достаточно острой 
конкуренции между участниками с преимуществами масштаба производства. Именно на олигопольных рынках 
существует повышенный риск антиконкурентных сговоров хозяйствующих субъектов, приводящих к ослаблению 
или устранению конкуренции [4].

Олигопольные рынки требуют повышенного внимания со стороны органов контроля за соблюдением за-
конодательства о защите экономической конкуренции и одновременно всесторонней оценки перспектив своего 
развития в каждой конкретной ситуации. 

Установлено, что на сегодняшний день рынок мобильной связи представляет собой «размытую» олигопо-
лию. Крупнейшими операторами мобильной связи на данный момент являются «Киевстар» и «МТС», а наи-
большие темпы роста абонентских баз продолжает демонстрировать «Life», который по 2014 г. добавил 40 % 
абонентской базы. Так, связю «Киевстар» пользуется около 35 % опрошенных, соответственно МТС – 34 %, Лайф – 
22 % и 9 % занимают другие мобильные операторы (они являются дочерними компаниями операторов-лидеров 
рейтинга) [5].

Современный этап развития мобильной связи характеризуется следующими тенденциями: предоставление 
новых перспективных и конкурентоспособных услуг; содержание существующих абонентов в условиях насыще-
ния рынка, проведение агрессивной маркетинговой политики. Эти методы широко используются операторами 
для привлечения новой клиентуры как средства неценовой конкуренции. 

В 2013 г. наблюдалась тенденция заговора всех операторов при поднятии стоимости телекоммуникацион-
ных услуг, а также изменении условий тарифных планов. Это при том, что качество этих услуг далеко от идеаль-
ного. Скорее всего, повышение тарифов было вызвано желанием увеличить доходы, что операторам и удалось. 

Если рассматривать последствия образования олигополии на уровне государства, то вполне понятно, что 
она искажает структуру бюджета. 

Если рассматривать олигополию от лица предприятия, то участники картелей или тайного сговора никогда 
не могут быть уверены в стабильности своих доходов из-за того, что один из участников всегда может нарушить 
условия соглашения для увеличения собственной прибыли (дилемма заключенных). Если кто-то из олигополи-
стов повысит цены, а его примеру последуют другие, то это будет означать фактическое превращение области 
в чисто монопольную и приведет к снижению как общего объема продаж, так и соответствующего объема про-
даж каждой фирмы. 

Если же рассматривать последствия олигополии для потребителя, то он не будет чувствовать себя достаточ-
но уверенным в том, что цены не повысятся. Потребитель в данной ситуации является даже менее защищенным, 
чем при монопольной структуре рынка, так как монополию еще контролирует Государственный антимонополь-
ный комитет в соответствии с антимонопольным законодательством, тогда как при олигополии предприятия-
участники заговора сохраняют внешний вид конкуренции, что затрудняет привлечение их к ответственности. 

Проведенное исследование показало, что в Украине существуют проблемы с рыночной структурой неко-
торых товаров и услуг, что негативно влияет как на бюджетоформирующую деятельность государства, так и на 
выбор, расходы потребителя.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Литвиненко А. В. 
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Важливою проблемою розвитку підприємств за умов трансформації ринкової економіки є формування 
адекватних соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими робітниками. Суть соціальної від-
повідальності полягає у задоволенні соціальних потреб та інтересів найманих робітників, у збереженні та ефек-
тивному розвитку трудових ресурсів. А соціальна відповідальність робітників перед підприємством виражається 
у дотриманні умов трудового контракту, умов і правил, прийнятих у середині підприємства, виконанні соціально-
економічних функцій робітника, забезпеченні ним якості і продуктивності праці. Інформація, якою володіють 
учасники суспільних відносин, стає головним фактором виробництва й умовою ефективного розподілу товарів 
і послуг. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження шляхів мінімізації збитків від асиметричності інфор-
мації, коли одна сторона ринкового процесу може мати певні переваги у володінні інформації, а інша сторона 
обмежено ознайомлена або не ознайомлена з нею [1, с. 32].

Різноманітні аспекти асиметричності ринкової інформації досліджуються і моделюються вченими з ви-
користанням математичного апарату досить давно, що виділило особливий напрямок у теорії інформаційної 
економіки. Пріоритети в дослідженні проявів і наслідків асиметричної ринкової інформації належать амери-
канським економістам В. Вікрі, Дж. Стігліцу, які вважають, що асиметрія інформації – це тільки один із аспектів 
інформаційної недосконалості. Серед вітчизняних економістів необхідно виділити праці О. Герасименка, М. До-
вбенка, А. Колота, М. Терещенка, Т. Шевченка, А. Чухно, які пов’язують цю проблему з науковою інституалізаці-
єю інформаційної економіки.

Важливим фактором у формуванні та регулюванні трудових доходів людини є проблема асиметричності 
інформації. За теорією “економіки добробуту” кожний економічний суб’єкт намагається реалізувати свою цільо-
ву функцію, а ефективний розподіл ресурсів при цьому має відповідати критерію Парето-ефективності, за яким 
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неможливо збільшити віддачу ресурсів одного економічного агента, не зменшивши її на більшу величину від ін-
шого. Це означає досягнення в національній економіці максимізації виробництва та обміну. Парето-ефективність 
у розподілі ресурсів можлива лише за умови, коли всі ринкові агенти мають рівний доступ до повної інформації, 
тобто існує її симетричний розподіл.

Асиметрія інформації – це нерівномірний розподіл інформаційного ресурсу між економічними агентами, 
що виникає через те, що різні учасники ринкових операцій мають неоднакові відомості.

Асиметрією інформації можуть скористатися усі суб’єкти угоди: наймані працівники, роботодавці, проф-
спілки, трудові посередники, державні органи. У зв’язку із цим досить важливим постає ступінь і спрямування 
перекосу асиметрії інформації, а також наявність і рівень витрат на перевірку достовірності отриманої інформа-
ції. Практика доводить, що більшість перекосів пов’язані з інформацією про оплату праці, з елементарним незна-
нням трудового законодавства, як найманими працівниками, так і роботодавцями; з логонормальним розподі-
лом інформації для учасників відносин щодо формування рівня трудових доходів. Повною інформацією в умовах 
переговорів про встановлення рівня заробітної плати і рівня соціальних трансфертів не володіє практично жоден 
із економічних агентів.

Рішення фірми надати гарантію є не просто свідченням того, що фірма здатна краще за інших покрити ри-
зик виробничого браку, а і є передачею інформації про впевненість фірми у якості своєї продукції. Коли клієнт 
купує страховий поліс з великою франшизою, він робить це не тому, що схильний до ризику, а тому, що тим 
самим він передає страховій компанії інформацію про готовність прийняти ризик, оскільки вважає імовірність 
нещасного випадку незначною. Фірма може не висувати працівника на вагому посаду, оскільки таке призначення 
є вказівкою на те, що він – хороший працівник, а це, в свою чергу, робить більш ймовірним переманювання тако-
го працівника фірмою-конкурентом.

При асиметрії інформації завжди присутні численні ризики. Ризик недобросовісності економічних агентів 
при укладанні контракту (трудового договору) найбільш імовірний. Йдеться про зміну поведінки суб’єкта після 
укладання контракту, коли інший учасник угоди неспроможний проконтролювати поведінку свого контраген-
та. При укладанні контракту між найманим працівником і роботодавцем завжди присутній ризик невиконання 
умов контракту кожною зі сторін. Як правило, найманий працівник є противником ризику, а роботодавець – ней-
тральним до нього. Під укладання контракту не можна передбачити всі дії агентів, складність визначення якості 
діяльності сторін зумовлює і післяконтрактний опортунізм: приховування інформації однією зі сторін, що дає 
змогу отримати вигоду за рахунок збитку іншої сторони; якщо змінюється ситуація на користь однієї зі сторін, 
вимагати перегляду умов контракту (трудового договору). Усі витрати, пов’язані з порушенням умов контрак-
ту, при якому має місце стратегія підтасування інформації, є витратами опортуністичної поведінки. За моделі 
«принципал – агент» одна сторона (принципал) вважається більш проінформованою, ніж інша (агент). Через це 
принципал пропонує агенту контракт за принципом: погоджуйся або відмовляйся. Акцент робиться на двох ви-
дах проблем: 1) на «відборі найгірших», коли до моменту укладення контракту не можна позбутися асиметрії ін-
формації стосовно здібностей працівника; 2) на «моральному ризику» внаслідок прихованих дій працівника, що 
не відповідають інтересам роботодавця, та приховування певної інформації. Оптимальний контракт має містити 
систему стимулів, які б зацікавили працівника в розкритті значущої інформації та у здійсненні дій, що відповіда-
ють цілям роботодавця.

Модель субоптимального контракту передбачає, що працівники при укладенні контракту воліють знати 
точний обсяг роботи, розміри винагороди за працю і терміни її виплати. Роботодавець у цьому разі приймає од-
носторонні рішення. Керуючись розмірами і строками виплати винагороди, він наймає чітко визначену кількість 
працівників, підписуючи з ними контракти. Рівні зайнятості для різних станів економіки не фіксуються. Важливо 
тільки не припуститися помилки, розраховуючи ставки заробітної плати [5, с. 80]. Вплив асиметрії інформації на 
рівень трудового доходу найманого працівника у формі заробітної плати у сучасних умовах можна виразити за 
допомогою інтерпретації трактовки М. Вебера (рис. 1).

У рамках цієї моделі можна стверджувати, що нераціональна (імпульсивна) поведінка під час формування 
трудового доходу передбачає нульові (або близькі до нуля) витрати на пошук інформації про можливий рівень 
доходу для найманого працівника і вибір першого ж варіанта запропонованої роботи, задовольнивши себе ви-
значеним, часто на емоційному рівні, критерієм пошуку. Стратегія поведінки для роботодавця має аналогічний 
характер. Роботодавець погоджується на першу вимогу працівника (профспілки) про оплату праці або її під-
вищення, остерігаючись понести витрати через втрату робітника в певний момент часу. Така поведінка у сфері 
визначення рівня трудового доходу призводить до вибору взагалі неоптимального варіанта: працівник отримує 
занижену зарплату порівняно з реальними витратами праці, а роботодавець переплачує, збільшуючи при цьому 
власні витрати. Модель традиційної (стереотипної) поведінки у сфері узгодження трудових доходів передбачає, 
що інформація про можливий рівень доходу базується у роботодавця або найманого працівника на традиційних 
уявленнях про рівень оплати праці визначених категорій працівників, не підкріплених пошуком сучасної інфор-
мації. Когнітивні можливості економічних агентів при цій моделі обмежені. Модель пошукової (орієнтованої) 
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поведінки передбачає, що в економічних агентів підвищуються витрати на пошук інформації, яка стає неоднорід-
ною, витрачається більше часу на її аналіз і сприйняття. Когнітивні можливості підвищуються, але об’єм витрат 
орієнтується на результат пошуку. Модель раціональної поведінки роботодавців і найманих працівників перед-
бачає, що вони володіють повною інформацією і можуть прийняти самий оптимальний варіант рішення, але 
витрати на пошук цієї інформації настільки великі, що можуть перевищити вигоду. При цьому когнітивні мож-
ливості використовуються максимально. Економічні агенти прораховують кожен крок, співставляючи витрати-
вигоду. Щоб зацікавити найманого працівника у результатах праці, роботодавця – у розвитку підприємницької 
активності, власника – в інвестуванні засобів у розвиток виробництва, необхідно досягти оптимального поєднання 
у співвідношенні заробітної плати, прибутку, доходу на вкладений капітал і суми оподаткування.

Раціональна (ціленаправлена) поведінка

Об’єм використовуваної інформації

Когнітивні вміння суб’єкта

Нераціональна (імпульсивна) поведінка

Пошукова (орієнтована) поведінка

Традиційна (стереотипна) поведінка

Рис. 1. Моделі поведінки економічних агентів (працівників і роботодавців) залежно від об’єму 
використовуваної інформації 

Фінансовим посередником, що зменшує інформаційну асиметрію, рівень морального ризику та проблему 
“принципал – агент”, є венчурні фонди. Фірми венчурного капіталу об’єднують ресурси своїх партнерів і вико-
ристовують їх кошти, щоб допомогти підприємцям розпочати новий бізнес. В обмін на використання венчурного 
капіталу фірма отримує частку в новому бізнесі. Оскільки перевірка доходів і прибутків виключно важлива для 
усунення морального ризику, фірми венчурного капіталу зазвичай наполягають на участі кількох своїх представ-
ників як членів керівного органу компанії, щоб вони могли уважно стежити за діяльністю фірми. Оскільки акції 
фірми зосереджені в руках венчурної компанії, вони не торгуються на фондових площадках, а отже, “проблеми 
халявщика” в цьому випадку просто не існує, оскільки немає можливості використати інформацію від венчур-
ної фірми для отримання прибутків від зміни ціни акцій підприємства. Таким чином, лише фірма венчурного 
капіталу спроможна використати всі переваги своєї діяльності з перевірки та застосувати відповідні стимули для 
скорочення проблеми морального ризику.

Висновок. Подолання асиметричності у формуванні та регулюванні трудових доходів людини значною мі-
рою залежить від узгодженості всіх складових соціально-економічного механізму господарювання. Основними 
завданнями держави та соціальних партнерів у сфері політики доходів мають стати сприяння економічному зрос-
танню, забезпечення гідного рівня оплати праці, справедливість системи оподаткування, протидія поляризації та 
надлишковій диференціації населення за доходами.
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Анотація. Розглянуто основні підходи до управління якістю продукції за кордоном, методології та кон-
цепції, що були впроваджені у найбільш економічно стабільних країнах світу. Визначено можливість застосу-
вання міжнародного досвіду з управління якістю продукції на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: якість, управління якістю, продукція, управління якістю продукції.

Аннотация. Рассмотрены основные подходы к управлению качеством продукции за рубежом, методо-
логии и концепции, внедренные в наиболее экономически стабильных странах мира. Определена возможность 
применения международного опыта по управлению качеством продукции на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: качество, управление качеством, продукция, управление качеством продукции.

Annotation. The basic approach to quality management products abroad, methodologies and concepts that have 
been introduced in the most economically stable countries. The possibility of the use of international experience in the 
management of the quality of products by domestic enterprises.

Кeywords: quality, quality management, production, product quality control.

Жорсткі конкурентні умови, які існують як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках, і глобалізація 
світової економіки призводять підприємства, які прагнуть не опинитися у програшній ситуації та розвиватися, 
до пошуку способів отримання додаткових конкурентних переваг. Саме тому вони приділяють важливе значення 
питанням управління якістю продукції, від якої значною мірою залежить конкурентоспроможність майже кож-
ного підприємства. 

Дослідженням проблем систем управління якістю продукції та впровадженням їх на підприємствах займа-
лися такі зарубіжні вчені, як: Е. Демінг, Дж. Джуран, Дж. Харрінгтон, А. Фейгенбаум, Ф. Йогансон, Д. Крослид,  
С. Парк, К. Ісікава та ін.

Мета статті – дослідження світового досвіду управління якістю продукції з позиції можливості його вико-
ристання на вітчизняних підприємствах.

Починаючи із середини ХХ ст. і понині у різних країнах світу створювалися методологічні підходи та кон-
цепції до вирішення питання управління якістю продукції. Передовою державою, що найбільше приділяє увагу 
проблемам якості, є Японія. Досвід Японії переконливо доводить, що підвищення якості –  робота, яка ніколи не 
закінчується і не може закінчуватися, вона постійна [1].

Основна концепція «японського дива» – досконала технологія, будь то технологія виробництва, технологія 
управління або обслуговування. На фірмах широко впроваджуються обчислювальна та мікропроцесорна техні-
ка, новітні матеріали, автоматизовані системи проектування, управління виробництвом, широко застосовуються 
статистичні методи аналізу і контролю, які повністю комп'ютеризовані [3].

Найважливішою передумовою успішної роботи з підвищення якості є підготовка і постійне навчання пер-
соналу фірми і, перш за все, вищих менеджерів, із застосуванням сучасних освітніх технологій і технічних засобів. 
Процес навчання обов'язково закінчується атестацією, яка проводиться періодично для всіх категорій працюю-
чих, включаючи і менеджерів.

Одним зі світочів японської системи управління якості вважається професор Токійського університету  
К. Ісікава. К. Ісікава є провідним спеціалістом у сфері управління якістю, та  розробником нової концепції ор-
ганізації виробництва, яку було втілено на фірмі «Тойота». К. Ісікава запропонував схему, яка чітко демонструє 
роботу над підвищенням якості виробничих процесів. Ця схема, як і переважна кількість інструментів якості, 
наглядним чином візуалізує та організує знання, що систематично полегшує вивчення та розуміння наслідків 
певної проблеми в організації.

У Японії велика увага приділяється гурткам якості. Формування гуртків добровільне. Дослідження показали, 
що є пряма залежність відвідуваності гуртків якості й активності на засіданнях від ступеня добровільності, само-
стійності у виборі тем, автономії у вирішенні внутрішніх питань гуртка.¬ Гурток якості вважається визнаним офі-
ційно, якщо він зареєстрований Японською спілкою науковців і інженерів, і повідомлення про це опубліковане в 
журналі «Майстер і контроль якості» [3].

© Голуб С. І., 2016 
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Достатньо велику увагу приділено проблемам управління якістю на підприємстві в США. Велика кіль-
кість фахівців США вважали низьку якість головною перешкодою зростання продуктивності праці і кон-
курентоспроможності американської продукції. Підвищити рівень якості або опинитися в програші – іншої аль-
тернативи для американської промисловості не існувало [2].

Не рідко питання, що пов’язані із якістю продукції, вирішували за допомогою певних санкцій, квот, ембарго 
тощо, що захищали виробників у США від конкуренції закордонних виробників. Та при цьому питання підви-
щення якості продукції вважалося другорядним. Але із часом американські менеджери зрозуміли: для того щоб 
вирішити більшість проблем, найефективніше буде вирішувати питання підвищення якості продукції.

На початку 1980-х років у США управління якістю зводилося в основному до його планування. Проте плани 
підвищення якості продукції розроблялися без детального вивчення внутрішньовиробничих проблем, без ураху-
вання потреб усередині фірми, що створювало додаткові проблеми. Для цих років характерна масована кампанія 
з навчання кадрів на робочих місцях. У цей же період у США були видані дві книги Е. Демінга: «Якість, продук-
тивність і конкурентоспроможність» і «Вихід з кризи». У цих монографіях викладено філософію якості Демінга. 
Наведені знамениті «30 пунктів» філософії якості Демінга [5].

Досвід Західної Європи з управління якістю показує, що протягом 1980-х років всюди у Європі спостерігало-
ся посилення уваги до проблем якості продукції і послуг, а також до удосконалення самого забезпечення якості. 
У західноєвропейських країнах вироблені єдині стандарти, підходи до технологічних регламентів, гармонізовані 
національні стандарти на системи якості, створені на основі стандартів ІSО серії 9000 [4].

Вітчизняний простір також має достатню кількість талановитих науковців. Але небажання змінюватися, яке 
певною мірою характерне для українських підприємств, не дає змогу впроваджувати розробки передових уче-
них, що перешкоджає розвитку вітчизняній системи управління якості продукції в цілому. Відштовхуючись від 
досвіду провідних країн світу, вітчизняні організації мають змогу побудувати добре налагоджену систему управ-
ління якістю продукції в українському економічному просторі. Тому вважаємо за необхідне проводити подальші 
дослідження з питання збільшення гнучкості вітчизняних організацій, що дозволить впроваджувати вже існуючі 
методи підвищення якості продукції підприємств, що, у свою чергу, може зробити Україну однією із провідних 
країн світу у сфері якості продукції.

Таким чином, проаналізувавши досвід провідних країн світу у вирішенні питань управління якістю про-
дукції, можна дійти таких висновків: на сьогодні ці країни мають доcтатньо розвинений рівень управління якістю 
продукції, що дає змогу казати про плідну працю талановитих закордонних учених, а також про гнучкість систе-
ми бізнес-процесів у відомих закордонних організаціях, таких як «Тойота», що дозволяють впроваджувати в ор-
ганізаціях результати наукових досліджень. Така співпраця приводить до того, що організації стають світовим 
еталоном якості продукції. Відштовхуючись від досвіду провідних країн світу, вітчизняні організації мають змогу 
побудувати добре налагоджену систему управління якістю продукції в українському економічному просторі.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Гаврильченко О. В. 
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Annotation. The following article represents how company may use the tools of the strategic management in order 
to transform vision and strategy into specific values. Tools developed by the David P. Norton and Robert S. Kaplan will 
transform vision of the company and its strategy into a coherent plan for achievement of the goals of the organization.

Кeywords: strategic management, balanced scorecard, strategy map, strategic management tools, human resource 
management, HR balance scorecard.

Анотація. Розглянуто способи використання інструментів стратегічного управління компаніями, з ме- 
тою перетворення бачення і стратегії в певні величини. Зазначена методика, розроблена Д. П. Нортоном  
і Р. С. Капланом, демонструє послідовний і всебічний підхід до цієї проблеми.

Ключові слова: стратегічне управління, збалансована система показників, карта стратегії, стратегіч-
ні інструменти управління, управління людськими ресурсами, збалансована система показників управління 
персоналом.

Аннотация. Рассмотрены способы использования инструментов стратегического управления компани-
ями в целях преобразования видения и стратегии в определенные величины. Данная методика, разработанная 
Д. П. Нортоном и Р. С. Капланом, демонстрирует последовательный и всесторонний подход к исследуемой 
проблеме. 

Ключевые слова: стратегическое управление, сбалансированная система показателей, карта стратегии, 
стратегические инструменты управления, управление человеческими ресурсами, сбалансированная система 
показателей управления персоналом. 

Today many organizations face the problem of monitoring the performance of the human resource departments. 
With the limited resources companies, especially ones that operate in the unstable or uncertain environment should be 
confident about expenditure of the organizational resources. As to the fact that accountability is one of the most signifi-
cant principles that businesses are crave to follow in its activity, more and more departments struggle to demonstrate 
their input to the overall productivity and financial performance of the company. 

Many companies measure its performance through the fulfillment of the long run and short run goals. Long run 
goals are usually established in accordance to the corporate vision and strategy. Strategic management is demanded 
among famous managers, consultants, business professors, etc. The greatest of them are Michael A. Hitt, Brian K. Boyd, 
David P. Norton, Robert S. Kaplan, Alexander Bandurin, Boris Chub, Diana Arutunova and others. Transformation of 
the strategy and vision of the company to the fixed objectives or certain values seemed to be impossible. However, some 
tools were developed in order to influence the production process through strategy in long run. 

In the 1990s – 2000 David P. Norton, management consultant in collaboration with the Robert S. Kaplan, professor 
of the Harvard Business School developed the set of the tools that changed the perception of the strategic management. 
The developed tools allowed aligning the strategy, which always seemed as idealized perception of the future, with the 
capacities of the enterprise in order to obtain the organizations’ desired result. 

The beginning of the collaboration started with the development and implementation of the balanced scorecards. 
The Balanced Scorecard translates a company’s vision and strategy into a coherent set of performance measures. The 
four perspectives of the scorecard – financial measures, customer knowledge, internal business processes, and learning 
and growth – offer a balance between short-term and long-term objectives, between outcomes desired and performance 
drivers of those outcomes, and between hard objective measures and softer, more subjective measures [3]. Norton and 
Kaplan found out that tracking the business performance in different perspectives would provide company with the data 
for the sustainable development. The perspectives that were defined by the scientists are [4]: financial, customer, internal 
business processes, learning and growth.

The way of the development and the order of the development each of the mentioned perspectives plays vital part 
to the evolution of your company and influence its health and growth (fig. 1).
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Fig. 1. Balanced scorecard concept [3]

The following framework allows managers to fix the strategic statements and fulfill them. The areas of the monitor 
may be changed due to the needs of the departmental divisions that are filling the scorecard. The following system may 
be applied to any of the divisional areas of the business throughout of the transformation of the functional areas of the 
analysis. 

This may be proved on the example of the human resource management department. The key point in creation of 
the HR scorecard framework that will response to the needs of the human resource department in the way it is related 
to the corporate strategy. In the following issue it is important to understand the boundaries of the functional areas that 
relates to the personnel management processes. 

Financial aspect of the following department concerns with the supply of resources needed to the business in order 
to maintain normal functioning of the enterprise. The supply of the resources should be effective and efficient in order to 
reduce the expenditures of the resources that are connected with the maintenance of the HR department. 

Customers of its functional area will influence the functioning of this area both ways: from the top down (the de-
mand of the organization in the workforce of the different areas) and bottom-up (fulfilling the desire of the employees 
of changing the working conditions). 

Internal business processes that corresponds to establishment of the employee relations on the workplace, their 
compensation and benefits, safety and compliance, in order to efficiently supply your customers’ and shareholder’s 
needs. 

Learning and growth perspective is one of the primal activities of the HRM, training of the employees that are being 
goods and for the departments of the organizations.

That is possible to introduce the following balance scorecard for the HR managers (fig. 2). 
However the order of the following cycles and the process of its implementation creates a problem: what elements 

should be fulfilled first, how to integrate the developed plans with the production. 
For this reason, Norton and Kaplan developed the concept of strategy mapping [2]. The following concept is based 

upon the setting the connections that are established in the scorecards in order to ease and accelerate the achievement of 
the goals established in the scorecards. 

As to the article written by the Kaplan and Norton in HBR 2000 “Having Trouble with Your Strategy? Then Map 
It” it became clear how the authors of the article defines their concepts [1]. “Strategy maps provide such a tool. They give 
employees a clear line of sight into how their jobs are linked to the overall objectives of the organization, enabling them to 
work in a coordinated, collaborative fashion toward the company’s desired goals. The maps provide a visual representa-
tion of a company’s critical objectives and the crucial relationships among them that drive organizational performance.”

The following frame shows how the establishment of the right order may improve the responsiveness of the depart-
ments in the way they acknowledged with the aims and plans through the strategy map (fig. 3). 
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Fig. 2. Human resource management balanced scorecard
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Fig. 3. Strategy map template [5] 

In conclusion, correct establishment of the strategic managerial tools will help the organization to turn its vision 
and strategy into coherent approach of transferring the abstract plans to the certain values. The positive influence of 
the following approach is good in the way that it can influence the tactical and operational planning. Shifting the short-
run plans can help to achieve the results of the strategic planning faster and stay ahead on the competition race on the 
market. 
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Анотація. Розглянуто та розкрито сутність методу анкетування, його основні характеристики та 
переваги серед інших методів. Визначено основні функції, за допомогою яких можна оцінити працю персоналу. 
Розглянуто застосування ефективних і сучасних методів, підходів, що стосуються визначення якості праці 
персоналу та його компетенції.

Ключові слова: анкетування, метод анкетування, анкетні дані, анкета, класифікація анкет.

Аннотация. Представлена и раскрыта сущность метода анкетирования, его основные характеристики 
и преимущества среди других методов. Определены основные функции, с помощью которых можно оценить 
работу персонала. Проанализировано применение эффективных и современных методов, подходов, касающихся 
определения качества труда персонала и его компетенции.

Ключевые слова: анкетирование, метод анкетирования, анкетные данные, анкета, классификация  
анкет.

Annotation. The article presents the essence of the method of the survey, its key features and benefits, among other 
methods. The main functions that can be used to evaluate the work of staff. Was analyzed the use of modern and effective 
methods, approaches, relating to the definition of quality of work and competence of personnel.

Кeywords: questionnaire, survey method, personal data, questionnaire, the classification profiles.

Сучасні реалії діяльності вітчизняних підприємств і тенденції розвитку економічної ситуації в Україні спо-
нукають до пошуку відповідних вимог сьогодення щодо оцінки праці персоналу.

Оцінка праці та особливостей персоналу – регулярна характеристика керівниками своїх підлеглих з погляду 
досягнутих ними результатів і завдяки чому вони досягнуті, як можуть бути поліпшені.

Проблеми оцінки праці персоналу різними методами розглядали такі дослідники, як Балабанова Л. В., За-
гвязинський В. І., Бородин В. А., Турчинов В. І., Кузнецова В. А., Мовчан Н. О. та інші. Вони визначали переваги 
та недоліки методу анкетування, ефективність використання та параметри, які містить анкета. Проте необхідність 
використання подальших досліджень потребує вдосконалення для отримання позитивних результатів.

Мета цієї статті: теоретичне обґрунтування анкетування як методу оцінки праці персоналу та його практич-
не застосування.

Існує безліч методів оцінювання праці персоналу, таких як: метод стандартних оцінок, метод інтерв’ю, ме-
тод вимушеного вибору, метод опису, метод оцінки за шкалою тощо.

Балабанова Л. В. [1] пропонує оцінювати працю персоналу методом стандартних оцінок, суть якого полягає 
в тому, що керівник заповнює спеціальну форму, характеризуючи кожен аспект роботи працівника.

© Гончарова Д. С., 2016 
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Кузнецова В. А. [3] вважає, що метод інтерв’ю є ефективнішим, адже претенденту дається завдання провести 
співбесіди з декількома кандидатами на робочі місця і самому прийняти рішення.

Бородин В. А. [2] розглядає метод вимушеного вибору, де експерти вибирають із набору одну характеристи-
ку, яка найбільше підходить певному працівнику.

Турчинов В. І. [4] пропонує використання методу опису, який передбачає послідовну ґрунтовну характерис-
тику переваг і недоліків працівника і може комбінуватись із методом вимушеного вибору.

Проте метод анкетування є зручним та ефективним у застосуванні для отримання результатів оцінки праці 
персоналу та його якостей.

Метод анкетування застосовується, коли необхідно за досить короткий термін і простими методами зібрати 
інформацію, необхідну для проведення оцінки. Складаються листи, що включають у себе питання, які передбача-
ють вибір однієї із запропонованих відповідей, або написання конкретних і розширених відповідей на питання.

Анкетування – найбільш поширений і ефективний метод збору первинної інформації. При анкетуванні 
опитування максимально формалізується, й забезпечується висока порівнюваність відомостей та їх машинне 
опрацювання. Анкетування не потребує залучення великої кількості осіб, які його здійснюють. Анкети можна 
роздавати через представників адміністрації чи вислати поштою. Також витримується вимога анонімності відпо-
відей, що підвищує їхню достовірність [1].

За структурою запитання анкети класифікують на [4]:
1) відкриті – це запитання, на які опитуваний може дати самостійну відповідь у вільній формі;
2) напівзакриті – дають можливість респондентові чи обрати відповідь запропонованого набору варіантів 

відповідей, чи доповнити своїм варіантом відповіді;
3) закриті – дають повний перелік варіантів відповідей, пропонуючи обрати один чи декілька з них. 
За формою виділяють [3]:
1) прямі запитання – дають змогу одержати інформацію безпосередньо від респондента;
2) непрямі запитання використовують, коли від респондента необхідно одержати критичну думку про лю-

дей, негативні явища життя, пропонуючи на його розгляд уявну ситуацію.
Загалом анкетування має кілька різновидів [2]:
1) очне та заочне;
2) суцільне й вибіркове;
3) відкрите та анонімне.
Очне анкетування гарантує добросовісне заповнення анкет, майже стовідсоткове їх повернення, але багато в 

чому залежить і від уміння соціолога встановити психологічний контакт із респондентами. 
Заочне анкетування полягає у розсиланні анкет й отриманні на них відповідей поштою, дає змогу одночасно 

провести опитування на великій території. Проте є і недоліки: неповне повернення анкет, отримання відповіді не 
від тих, кому надсилались анкети.

При суцільному анкетуванні бланки заповнюють усі особи визначеної категорії. 
При відкритому анкетуванні респонденти вказують відомості про свою особу.
При анонімному анкетуванні особа респондента залишається невідомою, що дає їй змогу бути більш щирою.
Таким чином, метод анкетування – найзручніший і простий метод при оцінці праці персоналу, який дозво-

ляє визначити відповідність освіти претендента кваліфікаційним вимогам, наявність відповідного досвіду роботи 
та іншу необхідну інформацію, проте за високого ступеня деталізації анкети її заповнення та обробка можуть 
бути важкими, а ефективність знижена.

Науковий керівник – старший викладач Нечипорук О. В. 
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Професіонал, 2008. – 512 с. 2. Бородин В. А. Процедура оценки и анализа деятельности персонала предприятия 
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Актуальность темы исследования. Сегодня глобализация представляет собой довольно дискуссионную 
тему. Проблемы и перспективы современной человеческой цивилизации интенсивно обсуждаются на одном 
уровне с вопросами науки, техники, культуры, образа жизни, в немалой степени вращаются и вокруг проблем 
экономической глобализации. Таким образом, рассмотрение современных тенденций глобализации и ее влия-
ние на мировую экономику констатируют актуальность темы этого исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы глобализации, ее влияние на раз-
витие национальных экономик подробно исследовали многочисленные зарубежные ученые, в частности П. Херст, 
А. Эльянов, А. Зуев, Н. Иванов, В. Медведев, Л. Мясникова, П. Ратленд, Р. Робертсон, Г. Томпсон, Л. Туроу и др. 

Не приуменьшая значения работ, надо отметить, что много теоретических и практических вопросов явля-
ются еще нерешенными.

Постановка проблемы. Целью статьи является анализ процесса глобализации и его особенностей в Украине. 
Результаты исследования. Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и куль-

турной интеграции и унификации. Основными последствиями этого процесса является международное разде-
ление труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандар-
тизация законодательства, экономических и технических процессов, а также сближение культур разных стран. 
Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества.  
В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Проис-
ходит увеличение как количества общих для групп государств проблем, так и количества типов интегрированных 
субъектов. 

Глобализация является сравнительно новой и высшей стадией развития давно известного процесса интерна-
ционализации (транснационализации) многочисленных аспектов общественной жизни. Она отражает объектив-
ный процесс активизации взаимопроникновения и взаимозависимости современных социально-экономических 
и общественно-политических процессов в мировом масштабе, испытывающих национальные барьеры. 

Что касается экономических наук, здесь глобализация связывается, прежде всего, с идеей свободного миро-
вого рынка, глобальной массовой культурой и мировым информационным сообществом. Интернациональные 
предприятия действуют на глобальном товарном и финансовом рынке на основе высоких информационных тех-
нологий, а труд конкурирует на так называемом глобальном рынке труда. 

Процесс образования мирового рынка начался на заре XX века в эпоху становления крупных межнацио-
нальных монополий. Окрепшему акционерному капиталу Запада стало тесно в рамках внутреннего рынка.  
В погоне за новыми прибылями он устремился в другие страны. Разделение мирового экономического простран-
ства создало для крупного капитала возможность извлекать монопольную сверхприбыль на территориях многих 
зависимых стран.

© Гурбанбаев Н. М., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

104

Со второй половины XX в. результате быстрого экономического развития ведущих индустриальных стран и 
усовершенствования средств международного транспорта и коммуникаций произошло бурное развитие между-
народной торговли. Международная торговля стала все больше дополняться различными формами движения 
факторов производства (капитала, рабочей силы и технологии), в результате которого за границу стал переме-
щаться не только готовый товар, но и все факторы производства. 

В настоящее время глобальные изменения геополитического расклада сил требуют исследования ряда яв-
лений и процессов, имеющих определяющее влияние на развитие общества. Глобализация как раз и является 
одним из таких явлений. Следует обратить внимание, что процессы глобализации проявляются во всех сферах 
деятельности человека, определяют постепенное формирование мирового экономического пространства. Таким 
образом, уменьшается вероятность сохранения самостоятельности национальных экономик. В этом контексте 
возрастает взаимозависимость мира, усиливаются взаимосвязи между странами, регионами, городами, меняется 
их иерархия, количественные и качественные индикаторы.

Характерной чертой современного этапа глобального экономического развития является смена доминиру-
ющих видов человеческой деятельности. Как раз разнообразие побудительных мотивов экономического поведе-
ния субъектов хозяйствования с учетом индивидуальности отдельного человека, определяет основные тенденции 
глобального экономического развития и возникающие при этом противоречия.

Для Украины, как и других стран постсоциалистического пространства, которые вошли в этап радикальных 
изменений вследствие перехода от централизованной к рыночной экономике, интеграция в мировое хозяйство 
является одной из предпосылок достижения собственного прогресса. Учитывая дискуссионность отдельных сто-
рон глобализации и неоспоримость диспропорций в уровнях социально-экономического развития различных 
стран мира, определение форм и направлений привлечения национальной экономики в мировую систему явля-
ется насущной необходимостью. Эффективное использование преимуществ и ограничение негативных послед-
ствий влияния процессов глобализации возможно только при условии тщательного исследования доминирую-
щих тенденций в этой сфере как важных условий территориального развития страны. Страна может достигнуть 
положительной динамики экономического развития только в случае правильного «вхождения» в миросистемные 
связи, в мировые глобализационные процессы.

На развитие глобализации влияет действие факторов глобализации, таких как: электронные средства ком-
муникации, используя которые можно сжимать до минимума разделяющие людей время и пространство; техно-
логические изменения, которые позволяют распространять производимую продукцию по всему миру; формиро-
вание глобальных идеологий, таких, например, как экологическое или правозащитное движение.

Глобализацию в мировых масштабах можно характеризовать наличием следующих признаков: 
создание институтов межгосударственного и международного регулирования глобальных проблем совре- −

менности;
взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, формирование международных производ- −

ственных комплексов;
финансовая глобализация, т.е. растущее финансовое единство и взаимозависимость финансово-эконо- −

мических систем стран мира;
ослабление возможностей национальных государств по формированию независимой экономической по- −

литики;
увеличение масштабов обмена товарами и услугами, обеспечение интенсификации процессов движения  −

товаров, капиталов, материальных, трудовых ресурсов;
внедрение единых стандартов и их использование в мировой экономике, а также ценностей, принципов  −

функционирования.
Глобализация на мировом уровне определяется экономическими взаимосвязями между странами, отража-

ющимися на встречных потоках товаров, услуг, капитала и ноу-хау, которые, в свою очередь, постоянно растут.
Разработка, совершенствование и внедрение современных технологий требуют совместных усилий ученых 

разных стран, огромных капиталовложений и базируются на международном разделении труда. Развитие средств 
транспорта и связи упрощает возможность и интенсивность деловых отношений, а также перемещений. Поэто-
му удаленность бизнес-партнеров перестает быть препятствием для их сотрудничества. Формируется мировое 
экономическое пространство с едиными нормами, стандартами на производственную, торговую, финансовую, 
экономическую деятельность и отчетность.

В контексте современных глобализационных процессов, которые приводят к формированию новой пара-
дигмы управления общественным развитием, принципиально меняется характер и специфика деятельности 
государственных служащих субъектов реализации новых критериев и ценностей, соответствующих новым усло-
виям жизнедеятельности человечества. В условиях глобализации каждое общество должно найти адекватную 
формулу наращивания кадрового потенциала, чтобы, с одной стороны, вписаться в современные глобализаци-
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онные процессы и занять в них достойное место, а с другой – не потерять формулу собственной национальной 
идентичности. 

Вывод. Таким образом, глобализация в ее современном варианте приводит к переформатированию струк-
туры современного мира, а в результате этого – к корректировке национальных систем государственного управ-
ления, изменению стратегий экономического, политического и духовного развития, порождает сплошную взаи-
мозависимость мира, и составляет основу его функционирования. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Степаненко В. А. 
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Особливістю сучасного етапу розвитку України є трансформація економічної системи та її перехід до ін-
новаційного типу. Важлива роль у цьому процесі належить інноваційним підприємствам. Саме їх у розвине-
них країнах із ринковою економікою науковці та політики вважають рушійною силою якісного економічного 
зростання, технологічних розробок, зайнятості та структурних змін. Для реалізації цих функцій підприємство 
має бути успішним та економічно ефективним. У свою чергу економічна ефективність повинна забезпечуватися, 
зокрема, й інноваційною діяльністю. 

Ряд авторів, займаючись дослідженнями проблем організації освоєння нової продукції, прямо або побічно 
зачіпають питання визначення сутності інновації. Серед них особливої уваги заслуговують роботи: В. Гриньової, 
С. Ілляшенко, М. Пашути, Ю. Яковець, Б. Санто, Й. Шумпетер, К. Фрімена та ін.

© Гусарєв А. Р., 2016 
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Недостатня увага проблемі визначення сутності поняття інновації і відсутність методичної бази зумовили 
актуальність обраної теми дослідження. 

Вперше термін «інновація» вжив Й. Шумпетер у праці «Теорія економічного розвитку». Інновація у його 
роботі розглядалася як «...нова комбінація чинників виробництва, яка мотивується підприємницьким духом»  
[9, с. 158–159]. У наступній роботі «Ділові цикли» він доходить висновку, що інновація означає зсув (зміщення) 
кривої граничної продуктивності.

Колектив авторів на чолі з С. М. Ілляшенко визначають інновацію як кінцевий результат нововведень, спря-
мований на досягнення відповідного ефекту та створення нових або удосконалених конкурентоспроможних то-
варів (послуг, технологій тощо), що задовольняють потреби споживачів, може охоплювати всі сфери діяльності 
підприємства і сприяє розвитку та підвищенню його ефективності [5]. В цьому визначенні вдало відображені 
характерні особливості інновацій, а саме: їх використання дозволяє створювати конкурентоспроможні товари 
(послуги); поширюються на всі сфери діяльності підприємства; використання інновацій приводить до підвищен-
ня ефективності його діяльності. 

В. М. Гриньова та В. В. Власенко [3] представляють інновацію як кінцевий результат трансформації ідеї, що 
з'явилася завдяки певному рівню науково-технічного прогресу і виявлена відкриттям або винаходом в певний час 
у новину шляхом практичного застосування з метою зміни об'єкта управління і отримання ефекту в певній сфері 
або сферах суспільної діяльності, що неодмінно має позитивний вплив на подальший розвиток цієї ідеї або ви-
никнення нової ідеї. Своє уявлення про виникнення, зміст і місце інновації у системі науково-технічного розвитку 
автори наводять відповідно до концепції інноваційної спіралі англійського економіста К. Фрімана [12].

Самі по собі інновації не можуть виникнути. Так, П. Друкер наголошує, що створення інновацій – це ціле-
спрямована, систематична та наполеглива праця [4].

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови термін «інновація» тлумачиться у таких 
значеннях: 1) нововведення; 2) комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, техно-
логій, винаходів тощо [2, с. 506].

Термін «інновація» є надзвичайно різноманітним і вживається у різних значеннях. Одні автори, намагаю-
чись розширити його охоплення, розмивають саму суть значення. Інші під поняттям «інновація» вбачають вузьке 
трактування, яке характеризує лише один із його аспектів. До першої групи таких дослідників належить Й. Шум-
петер. Під інновацією він розуміє будь-які покращення. Проте слід зауважити, що не кожне «удосконалення» 
чи «новація» є інновацією. До другої групи належать Ю. Яковець, Ю. Бажал, які під інновацією розуміють зміну 
технологій чи виробничих функцій.

Найвпливовіший теоретик менеджменту XX ст. П. Друкер під інновацією розумів «особливий засіб підпри-
ємців, за допомогою якого вони досліджують зміни, що відбуваються в економіці та суспільстві, з метою вико-
ристання їх у бізнесі чи в інших сферах обслуговування» [11]. Тобто інновація, за П. Друкером, це лише засіб, під 
яким він розуміє творчу роботу чи «геніальність» інноваторів, що намагаються задовольнити будь-які економічні 
потреби.

З позицій конкуренції інновація, за М. Портером, інтерпретується як результат незвичних зусиль, який дає 
змогу підприємству досягти такого рівня переваг, коли воно зможе його підтримати лише за допомогою впрова-
дження постійних вдосконалень [6, с. 217].

Угорський учений Б. Санто визначає інновацію як «суспільний, технічний чи економічний процес, який 
через практичне використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, 
технологій, і у випадку, якщо вона орієнтується на економічну вигоду, на прибуток, її поява на ринку може при-
нести додатковий дохід» [8, с. 86].

Немає однозначності тлумачення інновації і серед українських науковців. Так, Р. Патора в книзі «Товар-
на інноваційна політика» дає таке визначення: «інновація – це використання нових для організації ідей шля-
хом втілення їх в товарах, процесах, послугах або в системах управління, якими оперує організація» [12, с. 124].  
Ю. Бажал розглядає це поняття як нову функцію виробництва, а саме: «інновація – зміна технології виробництва, 
яка має історичне значення і є необхідною. Інновація становить стрибок від старої виробничої функції до нової, 
але не кожне нововведення, нове виробництво є інновацією» [1]. Це визначення у зміненій формі повністю збіга-
ється з трактуванням Й. Шумпетера. Дещо іншою є позиція українського ученого Ю. Яковця, який під інновацією 
розуміє якісні зміни у виробництві, які можуть стосуватися як техніки і технології, так і форм організації вироб-
ництва й управління [10].

Аналіз тлумачень поняття «інновація» у вітчизняних і зарубіжних працях можна згрупувати за такими 
значеннями: комплексне явище, процес, комерційне рішення чи кінцевий продукт, зміна виробничої функції  
(табл. 1).

Отже, на основі проведеного аналізу поглядів учених на поняття «інновація», можемо сформулювати власне 
визначення: інновація – це  процес розробки та впровадження нової продукції на ринок з метою задоволення по-
треб споживачів та отримання в результаті комерційної вигоди.
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Таблиця 1
Підходи різних авторів до значення поняття «інновація»

Значення Літературні джерела Коротка характеристика

комплексне 
(«дифузійне») явище В. Прищепенко [7]

під «інновацією» розуміється комплексне явище, яке стосується усіх 
аспектів людської діяльності (економічної, соціальної, екологічної тощо) 
та передбачає впровадження нововведення з метою отримання різних 
ефектів

процес Б. Санто, Й. Шумпетер [8] інновація розглядається як процес з розробки, технології виготовлення 
та комерційного використання новації

інструмент П. Друкер, М. Портер [4; 6] інновація виступає як особливий засіб досягнення суб'єктами 
економічної діяльності конкурентних переваг чи комерційної вигоди

комерційне рішення чи 
продукт К. Фрімен [12] готова продукція (технологія, послуга тощо) як кінцевий результат 

інноваційної діяльності є інновацією
зміна виробничої 

функції Й. Шумпетер [9] інновація наведена у вигляді зміни кривої виробничої функції чи 
граничної продуктивності

Під час роботи на основі ретроспективного аналізу встановлено, що поняття «інновація» слід розуміти як но-
визну, що виражена у новоствореному об’єкті, та її вартісну оцінку у формі новоствореної продукції, матеріальних 
чи нематеріальних активів, здатних забезпечувати отримання економічних вигод та / або соціального розвитку 
підприємства у майбутньому. Ключовими аспектами авторського визначення поняття «інновація» є: новизна; 
розробка та впровадження нової продукції; соціальний та економічний ефект.

Науковий керівник – викладач Захаров В. В. 

Література: 1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посіб. / Ю. М. Бажал. – Київ : Заповіт, 
1996. – 240 с. 2. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В. Т. Бусела. – Київ, 
Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с. 3. Гриньова В. М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах :  
монографія / В. М. Гриньова, В. В. Власенко. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 200 с. 4. Друкер П. Ф. Энциклопедия 
менеджмента / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2006. – 432 с. 5. Ілляшенко С. М. Менеджмент та марке-
тинг інновацій : монографія / За заг. ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Університет. кн.., 2004. – 616 с. 6. Портер М. Э.  
Конкуренция / М. Э. Портер. – М. : Вильямс, 2005. – 608 с. 7. Потоцький М. Ю. Міжнародно-правове регулюван-
ня використання інтелектуальної власності у господарській діяльності / М. Ю. Потоцький // Прищепенко В. В.  
Новаторы и новации / В. В. Прищепенко // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. – 
2007. – № 1. – С. 186–191. 8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто ; пер.  
с венг. – М. : Прогресс, 1999. – 296 с. 9. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – М. :  
Прогресс, 1982. – 401 с. 10. Яковец Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический 
механизм / Ю.В. Яковец. – М. : Экономика, 1988. – 342 с. 11. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship: Practice 
and Principles / P. F. Drucker. – New York : Harper and Row Publishers, 1985. – 277 р. 12. Freeman C. The economics 
of industrial innovation / C. Freeman. – Cambridge (Mass.) : MIT Press, 1982. – 466 р.
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Анотація. Сформовано визначення категорії «соціальний захист» за допомогою методу «морфологічний 
ящик» на основі змістовних ключових характеристик поняття, що було виділено з робіт вітчизняних і за-
рубіжних вчених; розглянуто поєднання понять соціального захисту, соціальної допомоги та соціального забез-
печення.

Ключові слова: соціальний захист, соціальна допомога, соціальне забезпечення.

Аннотация. Сформировано определение категории «социальная защита» с помощью метода «морфоло-
гический ящик» на основе содержательных ключевых характеристик понятия, которые были выделены из ра-
бот отечественных и зарубежных ученых, рассмотрено сочетание понятий социальной защиты, социальной 
помощи и социального обеспечения.

Ключевые слова: социальная защита, социальная помощь, социальное обеспечение.

Annotation. Formed definition of “social protection” category using the method of “morphological box” based on 
the content of the concept of key characteristics, which have been isolated from the work of domestic and foreign scientists, 
examined the combination of the concepts of social security, social assistance and social security.

Кeywords: social security, income assistance, social welfare.

У період фінансової кризи важливим фактором соціальної політики залишається соціальний захист насе-
лення. Категорія «соціальний захист» в Україні вживається лише кілька років. Він замінив категорію «соціальне 
забезпечення», яка зберігає право на існування, проте характеризує дещо вужче поняття, ніж соціальний захист. 
Різні вчені з розбіжністю трактують категорію «соціальний захист», що призводить до різного визначення змісту 
категорії «соціальний захист».

Дослідженням поняття «соціальний захист» займалися такі вчені-економісти, як: Понікаров В. Д., Топор- 
кова М. М. [1], Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. [2], Василик О. Д. [3], Єпіфанов А. О., Д’яконова І. І., Сало І. В. [4],  
Красюк Г. В. [5], Якобсон Л. І. [6] та ін. Але єдиного визначення не існує, що дає поштовх для подальшого дослі-
дження.

Мета цієї статті: за допомогою використання методу «морфологічний ящик» виділити основні аспекти змісту 
поняття «соціальний захист»

Сутність методу «морфологічний ящик» полягає у системному аналізі нових зв'язків і відносин, які проявля-
ються в процесі матричного аналізу. Це один з найрозповсюдженіших методів морфологічного аналізу. Реалізація 
методу відбувається в декілька етапів:

аналіз трактування терміна різними вченими-економістами; −
формування основних значень параметрів категорії «соціальний захист»; −
створення багатовимірної матриці поєднанням окремих параметрів та їх основних значень. −

Проаналізуємо найбільш поширені трактування поняття «соціальний захист», які наведено у табл. 1.
Положенням Конституції України найбільшою мірою відповідає визначення, що громадяни мають право на 

соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працез-
датності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом.

Окреслимо основні елементи матриці. Обрані поняття «соціальний захист» позначені у системі як Si, що 
представлені переліком параметрів S1 – S6. А ключові характеристики понять, на основі яких буде сформовано зна-
чення параметрів поняття «соціальний захист», визначені як Zi  (табл. 2).

© Дейнеко О. О., 2016 
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Таблиця 1
Визначення поняття «соціальний захист» в науковій літературі

Автор Визначення Ключова 
характеристика

Понікаров В. Д., 
Топоркова М. М. [1]

Державна підтримка верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу рин-
кових процесів, з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що 
включають надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам 
(найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для 
економічно активної частини населення

Державна підтримка, 
правова, матеріальна, 
фінансова допомога, 

соціальна гарантія

Базилевич В. Д., 
Баластрик Л. О. [2]

Комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, що гарантує держава окремим 
верствам населення, а також за певних економічних умов всім членам суспільства 
(під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття тощо). 
Форми та методи соціального захисту населення повинні забезпечити задоволення 
життєво необхідних потреб кожного громадянина на рівні не нижче за прожитковий 
мінімум

Законодавчо закріплені 
соціальні норми, 

прожитковий мінімум

Василик О. Д. [3]

Категорія розподільчих відносин, продукт ринкової економіки, тому що в умовах дер-
жавної власності держава не може захищати громадян від себе самої. Вживає терміни 
«соціальні гарантії» і «соціальне забезпечення» в широкому розумінні, включаючи 
до них гарантію громадянину, зайнятому трудовою діяльністю, нормального рівня 
добробуту через мінімальний рівень заробітної плати; гарантії отримання загальної 
освіти, охорони здоров'я; державне регулювання цін та інші гарантії

Розподільчі відносини, 
соціальні гарантії, 

соціальне забезпечення, 
прожитковий мінімум

Єпіфанов А. О., 
Д’яконова І. І., 

Сало І. В. [4]

Система державного матеріального забезпечення ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку, ветеранів війни, громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, державної допомоги сім’ям із дітьми, загальної цільової грошової допо-
моги на проживання тощо 

Матеріальне 
забезпечення, грошова 

допомога

Красюк Г. В. [5]
Система економічних, політичних і правових заходів, спрямованих на створення 
оптимальних умов забезпечення реальних можливостей реалізації населенням своїх 
прав і свобод, які забезпечують матеріальний добробут

Економічні, політичні, 
правові заходи, 

матеріальний добробут

Якобсон Л. І. [6]

Надання соціальної допомоги тим членам суспільства, які не мають можливості само-
стійно себе забезпечити. Забезпечення соціального страхування у разі хвороби, без-
робіття тощо. Виробництво і придбання матеріальних благ і послуг, відповідальність 
за задоволення потреб в яких бере на себе держава

Соціальна допомога, 
соціальне страхування

Таблиця 2
Варіанти значень категорії «соціальний захист»

Zi ключові характеристики поняття «соціальний захист»
Z1 матеріальне забезпечення 
Z2 соціальна гарантія
Z3 соціальне забезпечення
Z4 урахування прожиткового мінімуму
Z5 система заходів
Z6 соціальне страхування

Отже, після визначення ключових характеристик поняття «соціальний захист» можемо провести аналіз від-
повідності понять заданим характеристикам. Так, кожному елементу Xij в морфологічному ящику є відповідна 
характеристика Zi, яка спостерігається в понятті Si або відсутня в ньому. Наявність певної ознаки оцінюється як 1,  
а відсутність – 0. Результати оцінки визначень наведено у табл. 3.

Таблиця 3
Матриця образів ключових характеристик поняття «соціальний захист»

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

S1 1 1 1 0 1 0
S2 0 1 1 1 0 0
S3 0 0 0 1 1 0
S4 1 1 0 0 1 0
S5 1 0 0 0 1 0
S6 1 0 1 0 0 1
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Побудуємо матрицю образів ключових характеристик поняття «соціальний захист» для визначення схожості 
між поняттями різних учених (табл. 4). Міру схожості двох понять визначимо за такою формулою:

 

( )1 2 1 21

1 21 1

( , ) ,
,

n
i i i j i jj

n n
i j i jj j

C S S x x

x x

=

= =+

∑
∑ ∑  (1)

де     і1, і2 – номери двох визначень, що перевірюються на схожість; 
хі1j та хі2j – значення елементів матриці образів наукових досліджень Zij для двох визначень; 
j – номер істотної ознаки (j = 1 … n; n = 6).

Таблиця 4
Матриця міри схожості визначень «соціальний захист»

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 1 0,29 0,17 0,43 0,33 0,29

S2 0,29 1 0,20 0,17 0 0,17

S3 0,17 0,20 1 0,20 0,25 0

S4 0,43 0,17 0,20 1 0,40 0,17

S5 0,33 0 0,25 0,40 1 0,20

S6 0,29 0,17 0 0,17 0,20 1

Найбільша міра схожості відмічена між поняттями Понікарова В. Д., Топоркової М. М. та Єпіфанова А. О., 
Д’яконової І. І., Сало І. В. з питань матеріального та соціального забезпечення. 

Тому для розрахунку міри включення понять між собою скористаємося такою формулою:
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За допомогою визначеної формули проведено розрахунки міри включення понять, які наведено у табл. 5. Це 
дозволило визначити, наскільки одне поняття включає особливості змістовних характеристик іншого.

Таблиця 5
Матриця міри включення визначення «соціального захисту»

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 1 0,67 0,50 1 1 0,67

S2 0,50 1 0,50 0,33 0 0,33

S3 0,25 0,33 1 0,33 0,50 0

S4 0,75 0,33 0,50 1 1 0,33

S5 0,50 0 0,50 0,67 1 0,33

S6 0,50 0,33 0 0,33 0,50 1

Провівши ці розрахунки, можемо дійти таких висновків: найповніше визначення, яке схоже з іншими та має 
найбільшу кількість ключових характеристик, – це визначення Понікарова В. Д., Топоркової М. М., що звучить 
таким чином: це державна підтримка верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових про-
цесів, з метою забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають надання правової, фінан-
сової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам населення), а також створення 
соціальних гарантій для економічно активної частини населення.

Варто зазначити, що це поняття не враховує двох ключових характеристик, а саме «урахування прожиткового 
мінімуму» та «соціальне страхування», тому, враховуючи це, визначення «соціальне забезпечення» звучить так: це 
державна підтримка верств населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою за-
безпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають надання правової, фінансової, матеріальної 
допомоги окремим громадянам (найбільш уразливим верствам населення), забезпечення соціального страхуван-
ня, а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення з урахуванням прожитко-
вого мінімуму.
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А отже, під соціальним захистом слід розуміти системну сукупність правових, економічних і політичних за-
ходів з метою забезпечення фінансовими допомогами, соціальними гарантіями та соціальним страхуванням для 
задоволення життєво необхідних потреб кожного громадяни на рівні не нижче за прожитковий мінімум.  

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Добринь С. В. 
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Анотація. Досліджено сутність банківської безпеки, що характеризує стан банку як такий, за якого 
відсутні небезпеки. Встановлено, що фінансова безпека банку є складовою його економічної безпеки. Розглянуто 
погляди вчених на визначення таких понять: економічна безпека банку та фінансова безпека банку. 

Ключові слова: безпека банку, фінансова безпека банку, чинники, банківська діяльність, фінансовий 
стан.

Аннотация. Исследована сущность банковской безопасности, характеризующей такое состояние банка, 
при котором отсутствуют опасности. Установлено, что финансовая безопасность банка является состав-
ляющей экономической безопасности. Рассмотрены взгляды ученых на определение таких понятий: экономи-
ческая безопасность банка и финансовая безопасность банка.

Ключевые слова: безопасность банка, финансовая безопасность банка, факторы, банковская деятель-
ность, финансовое состояние.

Annotation. The essence of banking security that characterizes the bank is a condition in which there is no danger. 
It was found that the bank’s financial security is economic security component. We consider the views of the scientists on 
the definition of such concepts: economic security of the bank and the bank’s financial security.

Кeywords: bank security, financial security, bank factors, banking, banking, financial position.

Фінансова безпека є однією з найважливіших складових економічної безпеки. Безпека банків є частиною фі-
нансової безпеки країни. Зміна політичної та економічної ситуації в країні безпосередньо має вплив на діяльність 
банківських установ.

© Десяткін Я. В., 2016 
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Проблемою забезпечення економічної та фінансової безпеки банків займається значна частина вітчизняних 
і зарубіжних учених-економістів, серед них: О. Барановський, З. Васильченко, П. Гайдуцький, В. Геєць, М. Зубок, 
А. Єпіфанов, О. Хитрин, Т. Болгар, Н. Євченко та ін. Проте питання фінансової безпеки банків все ще залишають-
ся недостатньо вивченими. 

Вивчення проблематики фінансової безпеки в банківській сфері України зумовлено тим, що банківська си-
стема є основою, джерелом і опорою фінансової безпеки та інвестиційного зростання національної економіки, 
їй належить вирішальна роль в організації платіжного обороту і стабільності грошової системи, забезпеченні 
стійкості національної валюти та її купівельної спроможності. Гарантування безпеки банківської системи безпо-
середньо пов’язане з динамічним і сталим зростанням економіки, тому є одним із ключових завдань економічної, 
фінансової і грошово-кредитної політики держави [1]. 

Невиконання ж банківською системою своїх функцій паралізує економічні зв’язки у країні та створює за-
грози економічній безпеці всього суспільства. Це спричиняє залежність економічного, а часто й політичного ста-
новища в державі від стану економічної безпеки банківської сфери [2, c. 295].

Існують різні підходи до визначення сутності банківської безпеки. Досить часто співвідносять поняття еконо-
мічної та фінансової безпеки, проте фінансова безпека розглядається як складова економічної безпеки, що відо-
бражено у працях Д. А. Артеменка, Є. О. Олейнікова.

Для того щоб дати визначення економічної та фінансової безпеки банку, необхідно провести систематиза-
цію тлумачень цього твердження науковцями. Результати систематизації наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Узагальнення понять економічної та фінансової безпеки банку

Сутність Автор

Фінансова безпека банківської діяльності

Фінансовий стан, який характеризується збалансованістю системи фінансових показників, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, що 
дозволяє своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, а також забезпечує 
ефективний розвиток банку у поточному та наступних періодах

Н. Г. Євченко,  
О. А. Криклій [7]

Сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану банку дії чи обставини поперед-
жені чи зведені до такого рівня, за якого вони не здатні завдати шкоди порядку функціонування банку, 
збереженню й відтворенню його майна та інфраструктури і перешкоджати досягненню банком статут-
них цілей

О. І. Барановський [4]

Забезпечення режимних, організаційно-управлінських, технічних заходів, які гарантують якісний захист 
прав та інтересів банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності активів, збереження фі-
нансових цінностей

Д. А. Артеменко [5]

Визначає фінансову безпеку банку як динамічний стан, за якого він: юридично та технічно здатний вико-
нувати і реально виконує властиві йому функції; забезпечує стійкий захист життєво важливих соціально-
економічних інтересів громадян, господарюючих суб’єктів, суспільства та держави від негативного 
впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростан-
ня, і має у своєму розпорядженні механізми для реалізації цього потенціалу

О. І. Хитрин [3]

Важлива складова фінансової, а тому і національної безпеки, це такий стан банківської установи, який 
характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю до-
сягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого 
розвитку

С. М. Побережний [6]

Економічна безпека банківської діяльності

Сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану комерційних банків дії чи об-
ставини попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони нездатні завдати шкоди встановленому 
порядку функціонування банківської системи, збереженню й відтворенню її майна та інфраструктури  
і перешкодити досягненням банками статутних цілей 

О. А. Кириченко  
[8, с. 89]

Це його здатність протистояти деструктивним діям на фінансовому ринку і за-безпечити виживання  
в конкурентній боротьбі банківського бізнесу 

К. Р. Тагірбеков  
[9, с. 23]

Стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований за-
хист його ресурсів, здатність адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої 
ситуації 

С. В. Васильчак  
[10, с. 289]

Стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований за-
хист його ресурсів, здатність адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої 
ситуації

С. М. Яременко  
[11, с. 140]

Здатність протистояти деструктивним змінам на фінансовому ринку і забезпечити виживання в конку-
рентній боротьбі банківського бізнесу 

Л. М. Стрельбицька  
[12, с. 130] 
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Як видно з табл. 1, різниця між визначеннями економічної та фінансової безпеки полягає у широті тлума-
чення безпеки, тобто фінансова безпека банку є складовою його економічної безпеки.

Поняття економічної безпеки банківської системи, як правило, визначається як стан, за якого фінансова ста-
більність і репутація банківських установ не можуть бути втрачені внаслідок цілеспрямованих дій певної групи 
осіб або організації як всередині, так і за межами держави, а також через негативні макроекономічні та політичні 
фактори. 

Таким чином, специфіка фінансової безпеки в банківській сфері зумовлена специфікою і розмаїттям самої 
банківської діяльності. Тому питання її забезпечення має вирішуватися комплексно з урахуванням необхідності 
дотримання фінансової безпеки як окремих комерційних банків, банківського сектора національної економіки, 
Національного банку України, так і вітчизняної банківської системи загалом. Також значної уваги потребує га-
рантування їхньої депозитної, кредитної та інвестиційної безпеки. Отже, фінансова безпека банку – це сукупність 
умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану банку дії чи обставини зводяться до такого рівня, за 
якого вони не здатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування банку і перешкодити досягненням 
банком статутних цілей.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Кондусова Л. Ф. 
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Максимизация объема чистой прибыли является одной из основных задач предпринимательской деятель-
ности. Именно стремление увеличить прибыль обуславливает поиск путей повышения эффективности исполь-
зования производственных ресурсов. Данная задача всегда занимала приоритетные позиции и рассматривалась 
многими учеными. В их число входили: Акулич В. В., Алексеенко Н. А., Головачев А. С., Савицкая В. И., Стра- 
жев В. И. и др. 

Актуальность темы статьи. Эффективное управление ресурсной базой в современных условиях рынка со-
вершенной конкуренции – необходимое условие создания, развития и реализации конкурентных преимуществ 
предприятия. 

Целью данной работы является определение проблем в сфере использования производственных ресурсов 
и определение основных условий продуктивного функционирования фирмы. Исходя из цели, были поставлены 
следующие задачи: описать сущность и структуру производственных ресурсов, оценить их роль в разработке 
прибыльной стратегии предприятия и выделить проблемы ресурсоиспользования. Предметом исследования яв-
ляется категория производственных ресурсов предприятия.

Деятельность любой фирмы характеризуется непрерывным кругооборотом ресурсов, в ходе которого каж-
дый ресурс проходит три стадии трансформации: 

1) финансовые – производственные (закупка сырья и материалов, оборудования для дальнейшего произ-
водства);

2) непосредственно стадия производства (обработка первичных ресурсов, выпуск готовой продукции);
3) производственные – финансовые (реализация продукции на рынке). 
Графически прохождение ресурсом стадий изображено на рис. 1:

«Первичные» → «Вторичные»

«Используемые» → «Выходные»

Трансформация финансовых 
ресурсов в 

производственные

Трансформация 
производственных ресурсов 

в финансовые

Трансформация
производственных

ресурсов

Кругооборот ресурсов

Производственные
ресурсы

Производственные
ресурсы

Финансовые ресурсы

Финансовые ресурсы

Рис. 1. Графическое прохождение ресурсом стадий

Так, мониторинг и управление расходом ресурсов на каждом этапе производственной цепи является за-
логом их эффективного использования. Достичь финансовой прибыли можно как путем экономии ресурсов на 
каждой из стадий, так и путем реорганизации производства. Для рассмотрения темы об оптимальном исполь-
зовании ресурсов приоритетной является вторая стадия производства.  Процесс производства начинается тогда, 
когда авансируемый капитал расходуется на покупку средств производства и привлечение рабочей силы; именно 
эти процессы являются наиболее капиталоемкими и, следовательно, требуют взвешенных решений управленче-
ского аппарата и точных моделей планирования.

Увеличение объемов выпускаемой продукции – основный признак повышения уровня использования фон-
дов предприятия. В зависимости от определяющих факторов можно выделить 2 направления увеличения объе-
мов производства: интенсивный и экстенсивный. К интенсивным относятся:

механизация и автоматизация производства; −
техническое переоснащение и модернизация; −
сокращение продолжительности цикла производства; −
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применение прогрессивных форм организации и управления персоналом; −
повышение образовательно-квалификационного уровня персонала. −

Экстенсивный путь развития включает следующие направления:
сокращение простоев оборудования вследствие своевременного обеспечения сырьем и материалами; −
повышение качества обслуживания оборудования; −
увеличение количества машинно-смен работы оборудования, сокращение количества недействующего  −

оборудования.
Учитывая все вышеуказанное, главным критерием можно определить оптимальное соотношение между ко-

личеством оборудования, интенсивностью нагрузки и объемом заказов. Таким образом, величина спроса приво-
дит к колебанию загруженности оборудования и сокращению количества незадействованных объектов. Исходя 
из этого, выносится решение о том, какие из объектов следует модернизировать, отремонтировать, сдать в аренду 
либо же ликвидировать в целом.

Анализируя использование оборотных средств производства, можно выделить такие пути достижения их 
наиболее эффективного использования:

обоснованное установление норм и нормативности труда; −
установление прямых постоянных связей с поставщиками ресурсов; −
уменьшение затрат на использование сырья и материалов на основе оптовых закупок по более низким  −

ценам и замены их более дешевыми аналогами;
использование переработанных отходов во второсортном производстве; −
ускорение процессов сбыта продукции за счет применения прогрессивных маркетинговых технологий. −

Таким образом, имеем выборку ключевых условий минимизации расходов и ускорения оборачиваемости 
средств.

Наиболее проблемным ресурсом с точки зрения повышения эффективности ресурсоиспользования пред-
приятия является трудовой резерв (персонал предприятия). Согласно трактовке выдающегося экономиста Ада-
ма Смита, эффективность труда зависит от следующих факторов: непрерывность исполнения, знания и квалифи-
кация исполнения, прилагаемая механическая сила. Перед административным аппаратом предстает проблема 
оценки потенциальных возможностей работников и разработки системы стимулов и поощрений трудящихся. 
Такие системы должны применяться с учетом индивидуальных особенностей труда на основе общих стимулов 
(материальные, моральные, административное действие). Использование данного подхода будет побуждать со-
трудников к максимально возможному использованию своих способностей.

Приоритетным фактором обеспечения прибыльной дееспособности предприятия является эффективная 
работа управленческого аппарата. Любое предприятие функционирует на основе работы администрации и не 
сможет продолжать деятельность при их отсутствии. Управленческий аппарат – первое, на что следует обратить 
внимание при снижении эффективности работы предприятия. Об этом говорит статистика изменения показате-
лей удельного веса расходов в составе операционной деятельности предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Статистика изменения показателей удельного веса расходов в составе операционной деятельности 

предприятия

Предприятие Расходы операционной 
деятельности, тыс. грн

Административные расходы, 
тыс. грн

Удельный вес административных 
расходов, %

ПАО «Запорожсталь» 18 399 379 467 831 2,54
ПАО «Днепроспецсталь» 5 545 833 122 865 2,22

ПАО «ЗАЗ» 3 673 954 70 233 1,91
ПАО «ЗТР» 2 441 081 60 252 2,47
ПАО «ЗФЗ» 2 197 336 73 107 3,33

ПАО «Украграфит» 998 374 46 227 4,63
ПАО «ЗАК» 641 908 34 827 5,43

Что касается улучшений административного аппарата, то можно говорить о важности обеспечения над-
лежащего уровня понимания руководителями звеньев технологического процесса. Основываясь лишь на всесто-
ронних знаниях, становится возможным выполнение базовых функций управленческого аппарата: проведение 
постоянного мониторинга и аналитической оценки деятельности сотрудников, формирование системы меро-
приятий по повышению эффективности использования ресурсов на предприятии.
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Среди важнейших факторов повышения эффективности производства необходимо также выделить научно-
технический прогресс, отражающийся в активизации инновационной деятельности предпринимателей. Уровень 
инновационного развития Украины достаточно низок по сравнению с развитыми странами мира. Хотя за послед-
нее пятилетие государство улучшило показатели внедрения инноваций, актуальным остается ряд неразрешенных 
проблем. Базовыми из них являются: недостаток эффективных экономических стимулов для осуществления тех-
нологической модернизации предприятий, отсутствие поддержки государства, спорная трактовка законодатель-
ства в вопросах инноваций, недостаток финансирования государством научной деятельности субъектов. Исходя 
из недостатков механизма политики, следует акцентировать внимание на следующих направлениях построения 
модели: развитие инновационной культуры, повышение уровня региональной инновационной деятельности пу-
тем повышения квалификации местного правительства в данной сфере; стимулирование деятельности предпри-
нимателей в области эко-инноваций с целью выхода на мировой рынок.  

Все вышеперечисленное представляет собой целый комплекс мер по совершенствованию методических 
подходов к анализу эффективности использования производственных ресурсов предприятия, что позволяет по-
высить экономическую обоснованность принимаемых решений в сфере управления ресурсами. Данные меро-
приятия приведут к более рациональному потреблению ресурсов, повышению конкурентоспособности пред-
приятия, что в конечном итоге отразится на росте финансовых результатов.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Литвиненко А. В. 
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Annotation. The article describes the organization of the audit staff costs. The basic problems and presents solu-
tions related to the effective organization of audit personnel costs.

Кeywords: audit, staff costs, audit information.

В Україні проблема ефективної організації аудиту витрат на персонал є актуальною, тому що від ефектив-
ності проведення процесу аудиту витрат на персонал залежить формування достовірного аудиторського висно-
вку. Цей висновок, у свою чергу, буде означати, чи ефективно використовує підприємство витрати на персонал? 
Аудиторська інформація про ці витрати необхідна керівництву та менеджерам з управління персоналом для 
розробки ефективної в економічному та соціальному аспектах політики управління персоналом. 

Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку й аналізу витрат на персонал досліджено 
українськими вченими: Ф. Ф. Бутинцем, С. Ф. Головим, О. А. Грішновою, А. М. Колотом, Л. В. Нападовською,  
С. В. Посоховою, Н. В. Шульгою, Л. П. Шевчук та ін. [1; 2].

Ю. Г. Одегов і Т. В. Ніконова комплексно розглядають питання контролінгу і зовнішнього аудиту персоналу 
організації. У своєму підручнику вони детально аналізують аудит системи управління персоналом з погляду між-
народних стандартів аудиту [3].

В. Б. Івашкевіч розглядає питання, що пов’язані з аудиторською перевіркою правильності нарахування 
і сплати податків, розрахунків з персоналом з оплати праці та інших виплат [4].

Метою цієї статті є аналіз і надання шляхів вирішення проблем, пов’язаних із ефективною організацією 
проведення аудиту витрат на персонал.

Для того щоб ефективно організувати проведення аудиту витрат на персонал, необхідно розглянути такі по-
няття, як: витрати на персонал та організація аудиту. 

А. Я. Кібанов визначає витрати на персонал як інтегральний показник, який включає в себе витрати, пов'язані 
з залученням, винагородою, стимулюванням, використанням, розвитком, соціальним забезпеченням, організаці-
єю праці та поліпшенням його умов праці, звільненням персоналу [5]. Це визначення фактично являє витрати на 
персонал як перелік витрат на певні напрямки роботи з персоналом.

Організація аудиту – це тривала процедура, яка розуміє під собою визначення стратегії аудиту, планування 
застосування цієї стратегії і контроль практичного проведення аудиту [3].

Метою аудиту витрат на персонал є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та 
списання витрат операційної діяльності, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених до-
кументах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат операційної діяльності та його відповідності 
прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат операційної діяльності, наведеної у звітно-
сті господарського суб'єкта.

Виходячи з визначених понять, можна сформувати основні етапи ефективного проведення аудиту витрат на 
персонал:

1. Планування. У процесі планування організації аналізу витрат на персонал здійснюється постановка мети 
і завдань цього аналізу. Аудитору необхідно врахувати специфічні особливості формування та використання ви-
трат на персонал на певному підприємстві. Головна мета аналізу витрат на персонал повинна досягатися без 
порушення інтересів всіх сторін соціально-трудових відносин і шляхом використання прогресивних методів ана-
лізу й обробки аналітичної інформації. Найбільш доцільним є застосування автоматизованих засобів аналізу, що 
розробляються на основі алгоритмів, створених виключно для кожного конкретного підприємства, враховуючи 
особливості його функціонування та залучення персоналу до праці.

2. Збір інформації. На цьому етапі  необхідно зібрати та задокументувати інформацію про витрати підпри-
ємства. Аудитору необхідно здійснити класифікацію витрат на робочу силу згідно з Наказом Міністерства статис-
тики України «Про затвердження Інструкції по визначенню вартості робочої сили». Також аудитору необхідно 
визначити, яким чином ця інформація може вплинути на план аудиторської перевірки. Аудит операцій з витрат 
на персонал необхідно розпочинати з фактичного контролю, тобто з інвентаризації об'єктів обліку. Це дає мож-
ливість виявити нестачі або надлишки та правопорушення, якщо такі мають місце на підприємстві. На цьому ета-
пі враховуються два фактори: по-перше, повинен бути зібраний достатній обсяг достовірних даних, щодо витрат 
на персонал, для виконання завдань аудиту. По-друге, витрати на збір цих даних повинні бути мінімізовані. 

3. Здійснення аудиту. На цьому етапі аудитору необхідно здійснити аудит зібраної інформації. Для цього 
необхідно виконати ряд заходів:

об’єктивна оцінка роботи підприємства і його підрозділів щодо формування витрат на персонал і вико- −
нання відповідного плану;

оцінка реальності, обґрунтованості та оптимальності плану витрат на персонал;  −
оцінка витрат у розрізі формування, утримання, використання та розвитку персоналу, дослідження дина- −

міки, структури та тенденцій змін цих витрат; 
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виявлення впливу факторів на формування витрат на персонал і вивчення причинних зв’язків;  −
пошук наявних резервів підвищення використання персоналу у виробничому процесі та економії пито- −

мих витрат на персонал; 
опрацювання конкретних заходів щодо використання виявлених резервів, здійснення контролю за їх ви- −

конанням, а також оцінка дійовості цього контролю у всіх структурних підрозділах; 
узагальнення результатів аналізу витрат на персонал для прийняття найбільш ефективних управлінських  −

рішень. 
4. Формування висновку. На заключному етапі аудитором здійснюється формулювання і написання ауди-

торського висновку. Висновок аудитора може бути: безумовно позитивним, умовно-позитивним і негативним. 
Також існує відмова аудитора від видання висновку. Висновок аудитора залежить від того, чи отримав аудитор 
достовірну та достатньо вичерпну інформацію, документацію, звітність підприємства. Чи відповідає облік витрат 
вимогам законодавства України та внутрішнім положенням і розпорядженням. Якщо усі умови аудитора до-
тримані, то він надає безумовно позитивний висновок. Якщо дані умови дотримані не повністю, але це недотри-
мання умов незначне, то аудитор надає умовно-позитивний висновок. Коли аудитор не отримав  достовірну та 
достатньо вичерпну інформацію, документацію, звітність підприємства. Коли облік витрат не відповідає вимогам 
законодавства України та внутрішнім положенням і розпорядженням, аудитор надає негативний висновок. Від-
мова аудитора від видання висновку виникає, коли він не може сформулювати висновок щодо аналізу витрат на 
персонал. Аудитор пояснює причину та надає аргументи, чому він не може надати аудиторський висновок.

Таким чином, щоб провести ефективний аудит витрат на персонал, необхідно дотримуватися етапів проце-
су аудиту, що дасть змогу у подальшому керівництву та менеджерам з управління персоналом використовувати 
аудиторську інформацію для розробки ефективної в економічному та соціальному аспектах політики управління 
персоналом.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степанова Е. Р. 
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В эффективной деятельности предприятия приоритетную роль играет система оценки персонала, посколь-
ку именно процедура оценки побуждает работников работать более результативно, развивает инициативу, чув-
ство ответственности. На ее основе осуществляется продвижение по службе, перевод, увольнение, исследуется 
поведение работника, принимаются решения о присвоении квалификации и применении системы стимулиро-
вания. Особое внимание в системе оценки персонала на предприятии должно уделяться именно оценке управ-
ленческого персонала, поскольку от оптимальности его формирования, профессионализма зависит эффектив-
ность функционирования подразделений и предприятия в целом.

Исследованию проблем, связанных с определением содержания, направлений, форм и методов оценки 
персонала предприятия, посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых, таких как: Барышни- 
кова Е. О. [1], Вучкович-Стадник А. Н. [2], Митрофанова Е. А. [3], Хруцкий В. Е. [4] и др. Результатом их ис-
следований была разработка различных подходов, процедур и методов по организации и проведению оценки 
персонала. Однако на современном этапе развития производственных отношений оценка персонала требует ис-
пользования всех научных подходов, их обобщения и комбинирования с целью достижения ее эффективности, 
оптимальности и экономичности.

Целью статьи является обоснование основ формирования системы оценки персонала.
Оценка персонала испытывает определенные трудности, связанные с взаимозависимостью, взаимосвязан-

ностью функций, с наличием значительного промежутка времени между выполнением функции и проявлением 
ее результатов на практике; со сложностью формализации результатов труда, определения конечного результата 
деятельности, сложностью определения вклада каждого работника, с необходимостью одновременной оценки 
личных результатов, результатов работы структурного подразделения и организации в целом [1]. 

Целью проведения оценки персонала является выявление соответствия его профессиональных, деловых, 
личностных характеристик, способностей, навыков, опыта, трудового поведения и результатов деятельности за-
нимаемой должности и установленным критериям, нормам и стандартам, необходимым для эффективной дея-
тельности предприятия.

Применяемые в настоящее время критерии оценки персонала часто имеют достаточно субъективный и не-
достаточно конкретизированный характер из-за нечеткости их экономической интерпретации. Предлагаемые 
критерии вводятся несистемно и только для статической оценки личностных характеристик работников [2].

Обобщая опыт отечественных и зарубежных ученых [1–11], представим характеристики наиболее распро-
страненных методов оценки персонала. Рассмотренные методы, примененные отдельно друг от друга, не позво-
ляют создать адекватную систему оценки персонала предприятия. 

Таким образом, оценку персонала предприятия следует проводить по трем основным направлениям 
(рис. 1).

Оценка содержания 
функций

Персональная оценка 
работника

Направление оценки персонала 
предприятия

Оценка результатов 
деятельности 

Оценка результатов 
деятельности 

работника

Оценка результатов 
деятельности 

подразделения

Рис. 1. Направления оценки персонала предприятия

В самом общем виде результат труда работника характеризуется уровнем или степенью достижения цели 
управления. В связи с разделением функции результат работника выражается через итоги производственно-
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хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия, а также через социально-экономические 
условия работы подчиненных ему работников.

Таким образом, использование методов оценки персонала позволит определить компетентность персона-
ла, установить соответствие деятельности установленным стандартам, уровень проявления профессионально-
квалификационных характеристик, деловых качеств, личностного потенциала работников, осуществлять оценки 
результатов деятельности работников и оценить соответствие работника занимаемой должности на основе об-
щей оценки содержательности функций. Полученный в результате оценки персонала коэффициент активности 
работника служит основой для формирования оптимальной структуры пакета вознаграждений персонала пред-
приятия, в частности построения структуры окладов персонала предприятий, шкалы премирования и шкалы 
распределения вознаграждений и льгот социального характера.

Научный руководитель – канд. экон. наук, преподаватель Зеленский М. В. 
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A business plan is an essential roadmap for business success. This living document generally projects 3–5 years 
ahead and outlines the route a company intends to take to grow revenues. 

Basically, a business plan is a vehicle for internal and external communication that provides a statement of where 
a business is going. The business plan can be in several formats. While the structure and length may vary from format to 
format, there is one common central theme regarding the development of a business plan: it is absolutely necessary [1].

Internally the business plan ensures agreement about the direction of the business, and externally it conveys to 
outside what the business intends to do. A business plan serves the same purpose as a map. It will guide in a journey, 
helping to avoid roadblocks in business. However, just like a map, it can only guide.

One of the major benefits of writing a business plan is the process itself, since it requires putting goals and plans 
down on paper. Even if there is no need to present the plan to an outside person or institution, the exercise of writing the 
business plan, if done carefully, will provide a clear direction of where the business is going and how to get there.

The average length of most business plans is shorter now than it used to be. It covers in 20 to 30 pages of text plus 
another 10 pages of appendices for monthly projections, management resumes and other details. Plan of more than 40 
pages long, probably not summarizing very well.

Of course, there are exceptions to the rule. For example plan for a chain of coffee shops, that included photos of the 
proposed location, mock-ups of menus and maps of other proposed locations. The graphics made the plan longer, but with 
adding real value [2].

Analyses Used in Development of Business Plans.
Business planning is an important activity for any company, regardless of its size, geography or industry. While the 

business planning process may sometimes be intimidating, even those with limited experience in this area can use a variety 
of business planning techniques. Using these techniques effectively can help to ensure that the plan will be implemented 
and desired results achieved [3].

1. SWOT Analysis
A critical component of business plans, whether for the entire organization or for a single function-marketing or HR, 

for instance is a SWOT analysis. The SWOT analysis stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats. It involves 
a brainstorming process whereby planning participants identify all of the relevant factors that they are facing internally 
(strengths and opportunities) and externally (weaknesses and threats). The final list is then reviewed and prioritized to 
identify the top items under each category. These then became inputs to the development of goals, objectives, strategies 
and tactics.

2. Nominal Ranking
Nominal ranking is a process used to prioritize a long list of items, such as a SWOT analysis. It is a group process 

involving problem identification, solution generation, and decision making. It can be used in groups of many sizes, who 
want to make their decision quickly, as by a vote, but want everyone's opinions taken into. The method of tallying is the 
difference. First, every member of the group gives their view of the solution, with a short explanation. Then, duplicate 
solutions are eliminated from the list of all solutions, and the members proceed to rank the solutions, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 
and so on.

3. Team Facilitation
The facilitator of a planning effort plays a critical role and is responsible for ensuring that the process flows smoothly 

from beginning to end, that all individuals involved have an opportunity for input, that conflicts are addressed and that 
the work of the team, the creation of a plan is accomplished. Team facilitation techniques include active listening, reflection, 
positive reinforcement and sometimes-constructive feedback. All teams go through a series of predictable steps – forming, 
storming, worming and performing - that require different facilitation skills.

4. Business plan assessment method
Many methods help to define business models and business plans. The Bell-Mason methods from the field of venture 

capital, for example, provide a rigorous framework for paying attention to the many elements that together make up a 
credible business plan, such as skills, marketing and finance. Their model for new ventures has 12 axes. For each of them 
progress is mapped in four stages. First is the concept stage. This is seeded and then developed as a product. Finally, there 
is the market development stage. They have used this diagnostic model to chart the progress of more than 450 ventures, in 
order to identify key areas for further development so that one of them does not bring the whole project down [4].

A business plan is a document that summarizes the operational and financial objectives of a business and contains 
the detailed plans and budgets showing how the objectives are to be realized.

It is simple to start, and grow it organically. The plan is what is going to happen. The formal document, the pitch 
deck, the summary memothose are outputs of the planning process, not the actual plan.
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And furthermore, even for those who do need to produce a business plan document, the task of writing a business 
plan today is much less daunting than it used to be. These days, business plans are simpler, shorter, and easier to produce 
than they have ever been [5].

To sum it up it was mentioned earlier in this article that businesses that write business plans grow 30 percent faster 
than businesses that do not plan. Taking the simple step forward to do any planning will certainly put the business at  
a significant advantage over businesses that just drive forward with no specific plans. 

The problem of how to start and to make a successful star up was solved in this article.

Supervisor – teacher Kanova О. А. 
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// McGraw-Hill Education. – 2006. – № 4. – Р. 33–36. 4. Laurence J. Peter. Principle / J. Peter Laurence // Harper 
Business; Reprint edition. – 2011. – № 10. – P. 187–190. 5. Reis E. Lean Startup / E. Reis // United States by Crown 
Business. – 2011. – № 8. – P. 29–36.
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За останні роки на ринку праці України спостерігаються тенденції, пов’язані зі структурним дисбалансом 
між попитом і пропозицією робочої сили, збільшенням безробіття, поширенням трудової бідності, зниженням 
економічної активності працездатного населення, розбалансованістю ринку праці та ринку освітніх послуг тощо. 
Досягнення високого рівня зайнятості – одна з основних цілей макроекономічної політики держави. 
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Проблеми зайнятості розглядалися багатьма зарубіжними та українськими вченими, такими як Дж. Кейнс,  
К. Маркс, В. Близнюк, Д. Богиня, В. Будкін, Т. Коропчук, Т. Мірошниченко, Л. Шевченко, Т. Заєць, О. Єрмоленко 
та ін.

Зайнятість – це головна характеристика ринку праці, саме вона визначає соціально-економічний розвиток 
країни. У законодавстві України зайнятість визначається як діяльність громадян, пов'язана із задоволенням осо-
бистих і суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі [1].

Сучасна ситуація на українському ринку праці характеризується існуванням значних невідповідностей 
у структурі зайнятості, ставок заробітної плати та інших диспропорцій, притаманних кризовій і посткризовій 
ситуації [2].

Проаналізуємо динаміку рівня зайнятості в Україні. На рис. 1 бачимо, що до 2013 року включно спостеріга-
лося зростання чисельності зайнятих і рівня зайнятості. 

 

2010 рік 2011 рік

Населення, зайняте економічною діяльністю, тис. осіб
Рівень зайнятості населення, %

2012 рік 2013 рік 2014 рік 9 місяців
2015 рік

Період

19180,2

58,4%
59,1% 59,6% 60,2%

56,6%

19231,1 19261,4 19314,2

18073,3

16516,2

56,9%

Рис. 1. Зайняте населення у віці 15–70 років і рівень зайнятості населення [3]

Найвищий показник чисельності зайнятих у 2014 році склав 19314,2 тис. осіб, а рівень зайнятості при цьо-
му спостерігався на рівні 60,2 %. У 2014 році відбулося різке зниження показників, чисельність зайнятих склала 
18073,3 тис. осіб, а рівень зайнятості знизився до 56,6 %. Відбулося це, головним чином, через воєнні дії на тери-
торії України та виключенням Донецької та Луганської області зі статистичних даних. Що стосується 2015 року, 
то чисельність зайнятих в України продовжує знижуватися швидкими темпами. Щодо рівня зайнятості, то він є 
дещо вищим за рівень 2014 року за рахунок скорочення чисельності економічно активного населення, але і досі 
залишається на низькому рівні (56,9 %). Також зазначимо, що таке зростання цього показника не можна назвати 
позитивним явищем, адже скорочення економічно активного населення не приводить до позитивних наслідків.

Розглянемо концентрацію зайнятого населення за 9 місяців 2015 року. 
З рис. 2 видно, що найбільший відсоток зайнятого населення зосереджений у 4 областях: Дніпропетровська 

(9,0 %), що є лідером, Харківська (7,5 %), Львівська (6,3 %), Одеська (6,2 %). Зокрема, великий відсоток зайнятих 
зосереджено у м. Києві (8,2 %). 

Найменша питома вага зайнятих в Україні зосереджена у 7 областях України: Луганська (1,9 %), Чернігівська 
(2,2 %), Кіровоградська (2,4 %), Волинська (2,4 %), Тернопільська (2,5 %), Чернігівська (2,6 %), Херсонська (2,7 %) та 
Сумська (2,9 %) [3].

Таке розподілення зумовлене, перш за все, чисельністю населення в області та питомою вагою в ньому за-
йнятого населення, а також розвитком сфер матеріального та нематеріального виробництва і потребою робото-
давців у робітниках.

Проаналізуємо структуру зайнятого населення за віковими групами за 9 місяців 2015 року (рис. 3). 
Зазначимо, що великий відсоток зайнятих складає населення старшого віку – 40–49 років (25,3 %) та 50–59 ро-

ків (21,1 %). Досить малий відсоток займають працівники віком 15–24 роки, що вказує на проблеми у сфері пра-
цевлаштування молоді.

Одним із негативних явищ сучасного ринку праці України є переміщення частини зайнятого населення 
з офіційного сектора економіки до неофіційного, тіньового. Протягом останніх років дослідженню феномена не-
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формальної зайнятості приділяється чимало уваги. Це зумовлено як зростанням її масштабів, так і значним впли-
вом на соціально-економічну ситуацію в державі [5].
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Рис. 2. Концентрація зайнятого населення за 9 місяців 2015 року [4]
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Рис. 3. Структура зайнятого населення за віковими групами за 9 місяців 2015 року [4]

В Україні рівень зайнятості в неформальному секторі економіки постійно збільшується (рис. 4). 
З рис. 4 видно, що за 9 місяців 2015 року кількість осіб, які працювали в неформальному секторі економіки, 

досягла 4369,4 тис. осіб, що становить 26,5 % від 18 млн осіб, які зайняті в народному господарстві.
Отже, на основі проаналізованих статистичних даних можна дати такі рекомендації для підвищення та ста-

білізації рівня зайнятості в Україні:
сприяти забезпеченню молоді (випускників ВНЗ та ПТНЗ) першим робочим місцем шляхом закріплення  −

цієї умови у трудовому законодавстві [6]; 
знизити рівень зайнятості населення у неформальному секторі шляхом узгодження загальної державної  −

політики доходів і політики щодо регулювання розміру заробітної плати, її диференціації за сферами зайнятості 
та територіями, легалізації, оподаткування та сплати єдиного соціального внеску [7];

за роботу у неформальному секторі економіки впровадити адміністративну та матеріальну відповідаль- −
ність (адміністративні стягнення, штрафи та ін.);

створити належні умови для праці громадян, що мають квоти для першочергового працевлаштування. −
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2010 рік 2011 рік

Кількість зайнятих у неформальному секторі, тис. осіб
у % загальної кількості зайнятого населення

2012 рік 2013 рік 2014 рік 9 місяців
2015 рік

22,8% 22,8% 22,6% 23,4%

4369,4
тис. осіб

4540,9
тис. осіб

26,5%26,1%

4519,7
тис. осіб4349,7

тис. осіб
4387,3

тис. осіб
4372,9

тис. осіб

Рис. 4. Зайняте населення у неформальному секторі економіки [4]

Таким чином, підвищення рівня зайнятості в Україні має стати одним із пріоритетних напрямів державної 
політики, особливо в умовах воєнних дій та економічної кризи. 

Напрямами подальших досліджень має стати детальніше вивчення проблем зайнятості та основних шляхів 
їх вирішення.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Писаревська Г. І. 
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статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 4. Державна служба 
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Annotation. The essence, types and forms of small innovative enterprises are analyzed. Factors influence on the 
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Вивчення та дослідження перспектив діяльності малих інноваційних підприємств потребує продовження та 
поглиблення у зв'язку із швидкою мінливістю зовнішнього середовища, що супроводжується як змінами з боку 
держави у системоутворюючих напрямках економічної діяльності, так і в міжнародному глобальному просторі. 
Малий інноваційний бізнес почав розвиватись у високорозвинутих країнах світу, що може свідчити про ефек-
тивність функціонування малих компаній і позитивний їх вплив на розвиток економіки. Крім того, наявність 
закономірних процесів до подрібнення більшості видів господарської діяльності призводить до появи малих під-
приємств в інноваційному середовищі. Зважаючи на таку ситуацію, існує необхідність продовження наукових 
досліджень та систематизації і узагальнення передумов і можливостей діяльності малих інноваційних компаній 
в економіці України.

Велика кількість науковців, займаючись дослідженнями проблем інноваційної діяльності малих підпри-
ємств, розглядають його важливість і необхідність у сучасних умовах. Серед них, наприклад, праці таких учених, 
як В. Воронов [2], І. Галиця [1], О. Матвеєв [3], Г. Михальченко [6], О. Черняєва [6] та ін.

Метою статті є аналіз сутності малих інноваційних підприємств, вивчення можливих типів і форм їх орга-
нізації, а також визначення чинників впливу на перспективи розвитку малого інноваційного підприємництва 
в Україні.

Малі інноваційні підприємства – це відносно нові суб'єкти господарювання у ринковій економіці, що ха-
рактеризуються незалежністю і адаптивністю, покликані виконувати задачі по структурній перебудові вироб-
ництва, по розширенню міжнародної науково-технічної співпраці і зростанню престижу країни в світі на основі 
розробки, освоєння і реалізації нововведень (насамперед принципово нових) і забезпечення сприйняття різних 
інновацій [1, с. 57].

При дослідженні інноваційної активності необхідно також брати до уваги види інновацій за новизною, а не 
просто відносити фірми до інноваційних або неінноваційних. Деякі інновації можуть бути абсолютно новими для 
сектора або для ринку (національного чи міжнародного), тоді як інші інновації – новими тільки для фірми. Такі 
підприємства у фундаментальному сенсі не є інноваційними, але вони прагнуть отримати конкурентну перевагу 
на місцевому ринку, що базується не на ціні, а на нововведеннях [2]. 

Більшість респондентів зазначила, що за останні два роки на підприємствах були впроваджені нові про-
дукти та послуги (майже 50 %). Майже кожне сьоме підприємство виключно модифікувало свою продукцію чи 
послуги, тоді як 5,5 % запроваджували виключно нові методи управління. Лише 10,1 % респондентів зауважили, 
що ніяких змін не було [3].

Спостерігалися також певні особливості залежно від віку підприємств: чим довшу історію вони мали, тим 
активніше їхні власники впроваджували нові технології та нові методи управління. Це можна пояснити тим, що 
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молоді підприємства використовують більш сучасні технології та нові методи управління з моменту свого ство-
рення.

Враховуючи передумови діяльності малих інноваційних компаній, в Україні можуть бути створені три осно-
вні типи інноваційних малих підприємств [4].

1) Підприємства, що можуть здійснювати розробку й освоєння виробів виробничого призначення. При ви-
ході на ринок вони конкурують з великими підприємствами. Такі малі компанії можуть бути ефективними в  га-
лузях, де витрати виходу на ринок спеціалізованих товарів відносно невеликі, наприклад, у машинобудуванні, 
приладобудуванні, у виробництві засобів зв'язку. Ефективними можуть бути малі інноваційні підприємства, що 
створюють прилади й установки для генної інженерії, медицини.

2) Підприємства, що можуть успішно функціонувати на ринку споживчих товарів і конкурувати з крупними 
підприємствами (об’єднаннями). У цьому випадку можливі три різновиди малих інноваційних підприємств:

конкурують із крупними, освоюючи і випускаючи продукцію більш високої якості; −
не конкурують із крупними, а знаходять свою ринкову нішу; −
спеціалізуються на розробках і випуску на ринок споживчих товарів, пов’язаних із індивідуальними по- −

требами, швидкою зміною моди, швидкопсувними видами продукції.
3) Малі інноваційні підприємства третього типу, що можуть працювати спільно з крупними, розробляючи 

і освоюючи проміжні продукти, напівфабрикати, необхідні для комплектування готових виробів.
Перелічені типи інноваційних малих підприємств можуть розвиватись в Україні у декількох формах [5; 6, 

с. 120]. У сучасній практиці господарювання поширення набула така специфічна їх форма, як венчурне підпри-
ємство. Венчурне підприємство – підприємство, продуктом якого є пов'язані з ризиком інновації (нововведення) 
різного роду: у галузі наукових досліджень, технології, створення нових продуктів, організації виробництва, мар-
кетингу. Венчурна фірма служить початковим ступенем розвитку продукту, займаючись відбором і розробкою 
наукової або технічної ідеї, її апробацією, створенням зразків і моделей для подальшої їх передачі на стадію 
промислового виробництва. Венчурні фірми є тимчасовими організаційними структурами, створюваними для 
вирішення конкретних проблем. Ці організації характеризуються високою активністю, яка пояснюється прямою 
особистою зацікавленістю працівників фірми і партнерів по венчурному бізнесу в успішній комерційній реаліза-
ції розроблених ідей, технологій, винаходів з мінімальними витратами.

Перспективними для розвитку в Україні є технопарки. Технопарки – це юридична особа або об'єднання 
на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб, головною метою яких є діяльність щодо виконання 
інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій 
і конкурентоспроможної на світових ринках продукції [6]. Головна мета технопарку – посилення зв'язків між на-
уковими дослідженнями, розробками та бізнесом. 

Таким чином, для вирішення питання активізації інноваційної діяльності підприємств на мікрорівні треба: 
створити відповідне економіко-правове середовище; здійснювати підтримку венчурного бізнесу. Незважаючи на 
високу ризикованість, він є джерелом конкурентних переваг країни, в якій він функціонує, а отже, може вивес-
ти її на передові позиції на світовому ринку; сприяти розвитку бізнес-інновацій у секторі малих і середніх під-
приємств; покращити можливості діяльності венчурних підприємств, технопарків, бізнес-інкубаторів шляхом 
ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі становлення підприємництва; 
створити інфраструктурну мережу на базі консалтингових фірм.

Виходячи з вищеперерахованого, варто зазначити, що вирішення цих проблем в Україні цілком реальне і є 
лише питанням часу. Україна сьогодні поступово розвивається і має всі можливості для створення в майбутньому 
місткого ринку інтелектуальної власності та зайняти передові позиції на світовому ринку. Однак час, що знадо-
биться на такі перетворення, невизначений і багато в чому залежить від дій держави, інвестиційних фондів і дій 
інших економічних суб'єктів у цілому.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Яковенко К. В. 
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Анотація. Розкрито сутність освоєння нової продукції. Проаналізовано зміни витрат на стадіях під-
готовки виробництва й освоєння нової продукції. Розглянуто етапи освоєння нової продукції.

Ключові слова: нова продукція, стадія освоєння, оновлення продукції.

Аннотация. Раскрыта сущность освоения новой продукции. Проанализированы изменения расходов на 
стадиях подготовки производства и освоения новой продукции. Рассмотрены этапы освоения новой продук-
ции.

Ключевые слова: новая продукция, стадия освоения, обновление продукции.

Annotation. The essence of the development of new products have been revealed in the article. Changes in costs 
stages of pre-production and development of new products have been analyzed. The stages of development of new products 
have been considered.

Кeywords: new products, stage of development, product updates.

Для досягнення головної мети у вигляді прибутковості своєї діяльності будь-яке підприємство має забез-
печувати конкурентоспроможність своєї продукції. Для цього треба забезпечити високий рівень організації, роз-
виток і підвищення ефективності виробничої системи, впровадження прогресивних технологій та устаткування, 
створення сприятливих умов для високопродуктивної праці персоналу. Все це є неможливим без оновлення но-
менклатури й асортименту продукції, що випускається. Проблема неефективного освоєння нових видів продук-
ції є вкрай актуальною для України, оскільки велика кількість організацій знаходяться у кризовому становищі 
саме через відсутність інвестицій у нововведення та неусвідомлення їх значущості.

Освоєння нової продукції як процес займає вагоме місце у працях таких вчених, як: Гриньова В. М. [4], Грин-
чуцький В. І. [2], Орлов П. А. [3], Покропивний С. Ф. [5], Ястремська О. М. [6] та ін. Проте не всі питання щодо 
освоєння нової продукції були вирішені.

Мета статті полягає у визначеннi особливостi етапів освоєння виробництва нових видів продукції та змiни 
витрат на стадiях пiдготовки виробництва.

У результаті розроблення конструкторсько-технологічної документації, випробувань дослідних зразків, ви-
готовлення технологічного оснащення та нестандартного обладнання, перепланувань виробничих дільниць ство-
рюються передумови для організації стабільного випуску. У системі комплексної підготовки виробництва осво-
єння нової продукції є завершальною стадією. 

Стадія освоєння нової продукції – це сукупність різноманітних процесів і робіт із перевірки та вдоскона-
лення конструкцій і технології до встановлених технічних вимог, а також опанування нових форм організації 
виробництва [1, с. 51]. 

Стадія освоєння виробництва є початковим етапом промислового виробництва нової продукції. У проце-
сі освоєння досягаються заплановані обсяги виробництва, намічені економічні показники та проектні техніко-

© Заікін Г. О., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

129

економічні параметри продукції, що випускається. Період освоєння нової продукції починається з виготовлення 
дослідного зразка і завершується серійним виробництвом продукції.

Стадія освоєння виробництвом нової продукції притаманна тільки для масового та серійного виробництва. 
Це пов’язано з необхідністю конструкторсько-технологічного доопрацювання нового виробу та пристосування 
самого виробництва до випуску нової продукції. На тривалість періоду освоєння впливають послідовно-системні 
зміни проектних та організаційних рішень: уточнення конструкції виробу – зміни в конструкторській докумен-
тації – перегляд технологічних процесів – перепроектування і виготовлення оснащення – перегляд матеріальних 
і трудових норм – перепланування розташування устаткування – навчання робітників новим процесам – уточ-
нення оперативно-виробничих планів. Зарубіжний досвід свідчить, що зміни допускаються тільки до початку 
серійного або масового виробництва.

Для промислового виробництва характерне різноманіття методів та етапів освоєння нових видів продукції 
для різних виробничих і організаційно-економічних умов. Серед основних етапів: технічне, виробниче та еконо-
мічне освоєння.

На етапі технічного освоєння проводиться вивчення дослідного зразка, перевірка, налагодження і доведення 
нової конструкції виробу та технології її виготовлення з внесенням необхідних уточнень і змін з метою досягнен-
ня вимог, зафіксованих у технічній документації на виріб і відповідності стандартам або технічним умовам, а на 
етапі економічного освоєння виробництва нової продукції забезпечується досягнення проектних економічних по-
казників: здійснюються заходи з доведення норм витрати матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та інших 
економічних показників до проектного рівня за рахунок зростання кваліфікації робітників, підвищення рівня 
оснащеності, організації виробництва, скорочення втрат від браку завдяки дії системи якості тощо [2; 4; 5].

Як правило, витрати на виробництво перших виробів у кілька разів перевищують витрати на продукцію, 
що серійно випускається. Надалі відбувається різке зниження цих витрат. Однак із часом темпи зниження спо-
вільнюються і потім стають незначними (рис. 1).

 

 

КПВ

0

ТПВ ОПВ
Б ВА Г Д Е

Час освоєння
t

S ′

К ′oc

Pк.п.в

Pк.т

S

S

Pт.п.в

К oc

Витрати

Рис. 1. Графік зміни витрат на стадіях підготовки виробництва та освоєння нової продукції [3, с. 74]

Характер нарощування витрат, пов’язаних із технічною підготовкою виробництва, віднесених до одно-
го виробу (відрізок 0–Г), а також характер зниження собівартості на стадії освоєння (відрізок Г–Д) показані на 
рис. 1. Витрати на конструкторську підготовку виробництва Вк.п.в до точки А зростають поступово, а потім –  
різке нарощування, пов’язане з великими обсягами робіт на стадії технологічної підготовки. Сумарні витрати на 
конструкторську та технологічну підготовку виробництва Вк-т.п.в на один виріб показані в точці Б. 

Організаційна підготовка потребує збільшення витрат на матеріальне забезпечення нового виробництва, 
пов’язане з закупівлею спеціального устаткування, створенням запасу, переплануванням цехів, створенням тран-
спортних систем тощо. Завершення етапу (точка Г характеризується сумарними витратами на підготовку вироб-
ництва Вт.п.в).

У випадку повного і високоякісного проведення технічної підготовки виробництва освоєння починається 
(точка Г) з відносно невисокої початкової собівартості S продукції, що освоюється. Собівартість знижується від-
повідно до положистої кривої Кос, і планова собівартість (точка Д) досягається відносно швидко. Період освоєння 
пропорційний відрізку Г–Д.

Передчасний початок освоєння (точка В) виникає, якщо підготовка ще цілком не довершена, оснащення та 
устаткування не готові, а конструкторська підготовка виконана на недостатньо високому рівні. 
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Тенденція зниження собівартості під час освоєння виробництва нової продукції має, як правило, стійкий 
характер, причому обсяг випуску є найважливішим чинником її зниження.

Чинниками, що визначають час освоєння, є новизна та складність виробу, ступінь обробки технічної доку-
ментації, рівень оснащення, соціально-психологічний рівень колективу тощо [6, с. 127]. Завдання полягає в тому, 
щоб урахувати вплив цих чинників на тривалість періоду освоєння і забезпечити створення необхідних умов для 
його скорочення.

Отже, ефективність процесу оновлення продукції на підприємствах здебільшого визначається методом, 
який вибраний для переходу на виробництво нового виробу. На вибір методу переходу впливають такі чинники: 
технічний рівень продукції, яка освоюється, її відмінність від тієї, що знімається з виробництва; організаційно-
технічні умови виробництва: наявність резервних виробничих потужностей і площ; використання стандартних 
рішень у проектних роботах; організація і планування технічної підготовки виробництва.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Яковенко К. В. 
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The main feature of human resources management in the transition to a market economy is a the growing role of the 
individual employee. The situation that has arisen in the present in our country bears a great opportunity and great risk 
to each person in terms of the stability of its existence. That is now there is a very high degree of uncertainty in the lives 
of everyone. Therefore, it is necessary to develop a new approach to human resource management [3].

Topic of the article is devoted to the diagnosis and assessment of the motivation of the enterprise, taking into ac-
count the influence of factors of leadership, based on a diagnostic approach, it seems up-to-date from both the scientific 
and practical side. 

Problem of the articleis lack of effective methods for motivation system of labor forces. It is an important issue for 
the practical activities of the enterprises, which is caused by the motivation features in the conditions of competition in 
the market.

The theoretical basis for the development of problems of staff motivation, the forms and methods of motivation 
were established in the works of A. Smith, A. Marshall, K. Marx, Durkheim, J. Meade, W. Thomas, R. Znaniecki, E. Park 
and others.

Purpose of the articleis to consider the role of motivation in improving the labor activity of the enterprise.
Tasks of the article are: analyze the concept of motivation and ;examine the key moments of motivation processes 

in the enterprise and its influence.
The object of article is the motivation methods of a employee.
The subject of article is logic and scientific validity of the influence of motivation factors on the labor activity in 

enterprises [2].
In today's companies the role of motivation has increased considerably. 
What is it that drives employee motivation? More specifically, what is it that causes an employee to want to do his 

or her job? After all, the answer to these important questions are the key to the motivation of employees and employer 
happiness. And, even more important than knowing what it is that motivates an employee is whether or not this motiva-
tion is something that will cause an employee to go through the motions of doing the job or instill actual desire for a job 
well done in the employee's mind.

The answers to these questions and more are what should always be on every employer's mind if they are to create 
effective, productive workforces. A lack of motivation is a true killer, as anyone certainly knows.

Increasing motivation in your workplace can help improve performance, raise morale and boost productivity. 
While different motivators work for different types of employees, there are several common techniques for getting em-
ployees excited and energized for their jobs. If in doubt, ask employees what you can do for them to help them feel more 
motivated about their professional setting.

Every company faces the challenge of how to motivate employees to perform at their full potential. This challenge 
seems even more daunting for small businesses that are operating on leaner budgets. Let me share with you some moti-
vational concepts that are being taught in business schools across the country that won’t break the bank (which is more 
than many of us who paid for those business degrees can say).

Theorist Frederick Herzberg determined that the main motivators for people are feelings of having done a good job, 
being appreciated, trust, responsibility and specific rewards. Hydraulic valve manufacturer Sun Hydraulics has blazed 
a new trail in the world of HR by throwing out the entire concept of organizational hierarchy and trusting its employees 
to make their own decisions on how best to contribute to the organization’s success. Elimination of vertical hierarchy 
has resulted in a flat, horizontal structure that does away with the traditional “parent-child” relationship of manager to 
employee and replaces it with a more equal “adult-adult” relationship. The only title anyone in the company has is the 
honorary title of Plant Manager which, contrary to what you would think of a hydraulics manufacturer, has nothing to do 
with management and everything to do with being responsible for watering the hundreds of live plants that hang from 
the eco-friendly manufacturing facility ceilings. For more information on Sun Hydraulics, check out this case study.

Maybe you aren’t ready to abolish titles yet. You can still achieve a sense of trust and responsibility by clearly com-
municating with your employees what their responsibilities are and letting them use the skill set you hired them for to 
accomplish their goals. Make sure they have the tools at their disposal to get their jobs done and leave them to it. After 
all, that’s what you’ve hired them to do.

Communicating on a regular basis to your employees that they are doing a good job gives them a strong sense of 
satisfaction with their own work, improves their self-confidence and goes a long way to making them feel happy at work. 
Happy employees make for productive employees. This means better efficiency for your business [4].

Motivation is one of the most important aspects of good management. It may be a complex and frustrating issue, 
with different people being motivated by different things. However without appropriate employee motivation tech-
niques you are unlikely to see improved performance.

Ironically, it can be managers themselves who end up de-motivating employees. This is a point provocatively made 
by David Sirota and his colleagues:
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“… the key question is not how to motivate employees, but how to sustain – and prevent management from de-
stroying – the motivation that employees naturally bring to their jobs”.

The starting point for managers then may well be to find out what motivates people and then try and not get in the 
way! So what do we understand by the word motivation?

Knowing how to motivate employees means understanding the basics of motivation. Put simply, motivation is the 
intent or desire to act. However, people can be motivated by different things and motivation is essentially a complex and 
often personal issue.

For some, external factors are important, such as wealth, perks, status and position. For others, motivation is more 
about intrinsic factors, such as feeling satisfied, enjoying a sense of challenge, feeling valued, or realizing their potential 
[5].

Which factors are more likely to encourage motivation that leads to performance? 
The answer is surprisingly clear. Better performance comes from intrinsic motivation. In fact if you tried to con-

dense the work of noted psychologist Frederick Herzberg into one line, it might be this. The one thing that would most 
probably motivate people would be to make work interesting and challenging.

Perhaps we have made motivation more complex than it needs to be? Yes if extrinsic factors are missing, or done 
badly in an organisation people are de-motivated, but putting them right won’t necessarily spur people on to be mo-
tivated and perform. In trying to apply lots of different employee motivation techniques have we lost track of a more 
fundamental requirement: to create interesting and challenging work.

What can managers do to motivate employees when they have lost the previous ability to provide financial incen-
tives?  And, what can employees do to motivate themselves?

A McKinsey survey has shown that “employee motivation is sagging throughout the world – morale has fallen at 
almost half of all companies.”  That makes it more important than ever for managers to find ways to retain and motivate 
top performing employees.  It also means employees need to think about ways to keep themselves motivated and im-
prove their morale.

What I found interesting about the McKinsey survey is it showed that three non-cash motivators are “no less or 
even more effective motivators than the three highest-rated financial incentives” [1]:

What this means for managers:
− be sure you are interacting regularly with your employees and calling attention to outstanding work;
− find ways to show top talent that they are important to the company, such as focus groups, one-on-one meetings 

with senior leadership, or even mentoring programs to promote development;
− provide opportunities for high potential talent to continue learning, growing, and developing their skills, such 

as by leading cross-functional projects.
What this means for employees:
− if you like where you work and don’t want to leave, then find creative ways to stay happy and motivated at 

work;
− volunteer to lead a new project or to mentor a younger worker;
− work with your manager and Human Resources to determine cost effective ways to continue developing your 

skills so you can add even more value to the company.
The economy is now showing signs of recovery and i’m hopeful companies will begin reinstating monetary re-

wards in the near future.  

Supervisor – teacher Besedovskаya Т. B. 
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На сучасному етапі суспільно-економічного розвитку для всіх підприємств та організацій значне місце з пе-
реліку найголовніших питань управління персоналом посідають питання формування, розвитку, використання, 
мотивація працівників. Практичний досвід багатьох фахівців зазначає, що найвагомішим питанням у процесі 
управління є адаптація персоналу. Відсутність управління процесом адаптації може призвести до раптового 
звільнення працівника внаслідок нерозуміння своїх обов'язків, свого місця у виробничому й управлінському про-
цесі, нерозуміння цілей і завдань як своїх, так і загальновиробничих.

Метою статті є визначення ролі адаптації персоналу в системі управління підприємством та визначення 
найбільш раціональних шляхів управління адаптаційним процесом на підприємствах.

Питання важливості адаптації в своїх дослідженнях розглядали такі вчені, як Н. Л. Гавкалова, С. С. Лебедєв, 
Л. В. Балабанова, Г. В. Назарова, Т. В. Кайнова, Н. С. Маркова, В. С. Пономаренко, М. М. Салун [1–5]. Дослідники 
структурують роль адаптації у своїх роботах в процесі управління, регулювання та контролю діяльності підпри-
ємства з метою досягнення високої ефективності та його конкурентоспроможності.

Адаптація персоналу в організації є невід'ємним елементом кадрового менеджменту. Дійсно, стаючи пра-
цівником конкретного підприємства, новачок виявляється перед необхідністю прийняти організаційні вимоги: 
режим праці та відпочинку, положення, посадові інструкції, накази, розпорядження адміністрації тощо. Він зму-
шений по-новому оцінити свої погляди, звички, співвіднести їх з прийнятими в колективі нормами і правилами 
поведінки, закріпленими традиціями, виробити відповідну лінію поведінки [6].

Адаптація персоналу – це взаємне пристосування працівника й організації, що ґрунтується на поступовому 
втягненні в роботу співробітника до нових професійних, соціальних і організаційно-економічних умов праці [7].

Адаптація – це пристосування нового співробітника до змісту й умов праці, соціального середовища. В її 
рамках відбувається детальне ознайомлення з колективом і новими обов'язками; засвоєння стереотипів поведін-
ки; асиміляція – повне пристосування до середовища і, нарешті, ідентифікація – ототожнення особистих інтересів 
і цілей із загальними [8].

Аналіз та узагальнення вищеприведених трактувань дозволяють сформувати власно авторське визначення, 
у якому термін адаптація сформовано таким чином: адаптація персоналу – це первинний етап розвитку новонай-
маного працівника до певного виду роботи, колективу та організації з метою його пристосування до стратегічно 
важливих цілей установи.

Міри щодо пристосування новонайманих працівників дозволяють полегшити їх зусилля в роботі, знімають 
емоційну напругу та слугують у подальшому їх розвитку та самореалізації в організації, що дозволяє вивільнюва-
ти їх трудовий потенціал і досягати поставлених цілей підприємства.

© Звягінцев П. А., 2016 
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Основними видами адаптації персоналу є організаційна, соціально-психологічна, професійна та психофізі-
ологічна. Зазвичай всі основні види адаптації застосовуються разом, але з різним терміном впливу на працюючо-
го. Це зумовлюються їх різним характером впливу та функціями (табл. 1).

Таблиця 1
Основні види адаптації персоналу [2]

Організаційна Надає працівникові інформацію про стратегічні цілі організації, про організацію роботи та її структури, 
ознайомлює з первинним інструктажем та правилами

Соціально-психологічна Надає змогу пристосуватися працівникові до колективу організації, забезпечує інформацією про прави-
ла поведінки та соціальні норми в ньому

Професійна Організує донавчальний етап розвитку працівника, закріплює необхідні знання та навички, що необхідні 
для роботи

Психофізіологічна Етап психічного та фізіологічного пристосування до певного режиму праці та відпочинку працівника
 

Адаптація є важливим елементом у системі управління персоналом, оскільки вона являється полегшуючим 
фактором пристосування. Велика частка плинності кадрів базується на звільненнях на перших етапах роботи. 
Причиною цього є те, що новонаймані працівники зустрічають у процесі праці багато труднощів, не знаючи своїх 
обов’язків, режиму праці та колективу. 

Важливим є те, що недостатній період адаптаційної програми в цілому може привести до зниження ре-
зультативності праці. Тобто відсутність системи адаптації або ж недостатнє проходження періоду адаптації пер-
соналу може не тільки знизити ефективність праці, а й підвищити плинність кадрів на підприємстві, тим самим 
перешкодити організації в досягненні стратегічних цілей (рис. 1).
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Рис. 1. Питома вага звільнень працівників по періодах прийняття на роботу за 2010–2013 рр. [9].

Аналіз статистичних даних дозволяє виявити, що найбільша частка звільнень припадає на період роботи від 
прийому до одного місяця. Цей період є головнішим у системі адаптації, тому керівникові треба більше приді-
ляти уваги первинній адаптації персоналу.

Для підтримки ефективної роботи керівництва та ефективного управління системою адаптації персоналу 
на початковому етапі їх розвитку в організації слід використовувати сучасні методи управління адаптацією та 
міжнародний досвід.

Популярні за кордоном методи адаптації персоналу [10]:
1. Seсondment (вторинне навчання) – це «прикомандирування» персоналу на певний час до іншої структури 

для оволодіння необхідними навичками. Цей метод не має нічого спільного зі стажуванням або відрядженнями. 
Його суть зводиться до того, що співробітника на годину відправляють в інший департамент тієї ж компанії або 
в іншу компанію.

2. Buddying (Buddy від англ. – приятель) – це підтримка, допомога, в якій керівництво захищає та підтримує 
одну людину іншою з метою досягнення нею результатів.

3. Найбільш популярним та ефективним за кордоном вважають метод адаптації персоналу «Shаdowing». 
Суть Shаdowing полягає в тому, що новачок супроводжує (становиться «тінню») досвідченого співробітника  
в реальній робочій обстановці, слідує за ним як «тінь» протягом робочого дня. Новачок має можливість обгово-
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рювати робочі ситуації не тільки зі співробітником, «тінню» якого він є, але й з іншими членами команди й отри-
мувати зворотній зв'язок .

Таким чином, швидкість адаптації залежить від багатьох факторів. Атмосфера причетності, турбота та за-
хищеність допомагає новачкам швидше адаптуватись і розкрити свій потенціал, більш ефективно працювати.
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Для стабілізації і підвищення рівня конкурентоспроможності економіки країни на світовому ринку необхід-
ні негайні корективи стратегії державного розвитку промисловості та соціальної сфери. Незважаючи на екзоген-
ний характер ринкової економіки, актуалізується роль людського потенціалу в діяльності економічних суб'єктів. 
Людські практичні та наукові розробки виступають каталізатором розвитку підприємств і держави в цілому. 
Першочерговим завданням державного регулювання має бути забезпечення всіх сфер розвитку життя суспіль-
ства, що здійснюється тільки в умовах економічного зростання та соціально-спрямованої державної політики.

Необхідність орієнтації країни в бік людського розвитку обумовлено прийняттям Україною національних 
Цілей Розвитку Тисячоліття, які базуються на матеріалах саміту ООН, в межах якого лідери держав взяли на себе 
обов’язки зробити цей світ краще для всього людства. Національні цілі спрямовані на ліквідацію таких негатив-
них наслідків державної соціально-економічної політики, як: скорочення середньої тривалості життя населення, 
депопуляції, зниження соціальних стандартів життя, неефективного соціального захисту, занадто високого рівня 
розшарування населення, низької якості освіти та охорони здоров’я, гендерної нерівності тощо [1].

Проблеми людського розвитку в Україні вивчали такі автори, як Є. В. Лібанова, Є. М. Кочева, Д. І. Долгов,  
Н. Л. Гавкалова [2], Н. А. Грішнова [3], що у своїх роботах намагалися донести важливість розвитку суспільства для 
стабілізації та відповідності світовому ринку України.

Мета – виявлення основних причин, що стримують зростання людського розвитку в Україні, та визначення 
напрямів його покращення.

Індекс людського розвитку (ІЛР), до 2013 р. «Індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП), – інтегральний 
показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, 
освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території [3].

Значення ІЛР України за 2014 р. становить 0,734. З 1990 р. воно зросло на 4,1 % з позначки 0,705. За ІЛР Украї-
на належить до країн з високим рівнем людського розвитку.

Першу п'ятірку держав із найвищим рівнем людського розвитку в світі становлять Норвегія, Австралія, 
США, Нідерланди та Німеччина. Найближчими сусідами України за рейтингом стали Перу – 77-ме місце і Маке-
донія (має однакові показники з Україною) – 79-те місце. Україна посіла 78-ме місце в рейтингу Програми розви-
тку Організації Об'єднаних Націй «Людський розвиток – 2014», який відображає економічне зростання і соціальні 
зміни в усіх країнах світу. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій на офіційному сайті ООН. 

Людський потенціал є найважливішим чинником формування держави та суспільства, що прагнуть вклю-
читися у світові потоки сучасних технологічних, інфраструктурних, інституціональних, соціально-гуманітарних 
і інших перетворень.

Нині Україна дуже відстає від більшості європейських країн за рівнем багатьох показників економічного 
розвитку. Водночас слід визнати, що економічний розвиток сам по собі не вирішить усіх соціальних проблем 
України. Глобальний досвід, включно з українським, свідчить, що економічне зростання супроводжується зрос-
таючими диспропорціями в регіональному розвитку та збільшенням нерівності в доходах, і обидві ці проблеми 
потрібно вирішувати за допомогою дієвих заходів державної політики. 

В нашій державі для визначення регіонального індексу людського розвитку (РІЛР), що включає в себе як 
показники стимулятори, так і показники дестимулятори розвитку, використовується методика розрахунку РІЛР, 
що затверджена рішенням Президії НАН України та колегії Державної служби статистики України від 13.06.2012 
№ 123-м.

До розрахунку РІЛР включено 33 показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського 
розвитку: відтворення населення; соціальне становище; комфортне життя; добробут; гідна праця; освіта. Отже, 
РІЛР характеризує людський розвиток України у більш широкому аспекті. Розрахунок РІЛР дозволяє побудувати 
єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку розміщуються регіони України.

Основні проблеми розвитку в Україні описані в щорічній моніторинговій доповіді «Цілі тисячоліття розви-
тку України», в якій чітко окреслені гострі питання, що стримують людський розвиток регіонів країни.

Основними проблемами як України, так і всього світу, які необхідно подолати, щоб забезпечити гідний 
розвиток суспільства, є: бідність, недостатня якість освіти впродовж життя, гендерна нерівність, розповсюдження 
ВІЛ-інфекції, сталий розвиток довкілля, а також погана екологія та велика дитяча смертність (табл. 1). Подолання 
цих проблем і є головними цілями тисячоліття розвитку українського суспільства.

Таким чином, проаналізувавши дані з табл. 1, можна дійти висновку, що до головних проблем в Україні, які 
вагомо впливають на суспільний розвиток, відносяться: бідність і недостатнє споживання калорій протягом доби 
великої частки населення.

У першому півріччі 2014 р. близько половини бідного населення перебувало у стані крайньої бідності (46,8 %), 
тобто мало сукупні еквівалентні витрати нижче 931 грн на одну особу на місяць, як інформує Інститут демогра-
фії та соціальних досліджень імені В. М. Птухи. Коефіцієнт глибини бідності за відносним критерієм становив 
21,9 %, за абсолютним (критерієм прожиткового мінімуму) – 21,4 % з використанням змінної витрат та 19,9 % –  
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з використанням доходів. Отже, показник глибини бідності зменшується зі зменшення вартісного значення межі 
(і відповідно до рівня бідності) та демонструє нижчі значення при використанні змінної доходів [6].

Таблиця 1
Показники основних проблем ЛР України в 2014 р.

Основні проблеми Значення показників за 
основними проблемами

Прогнозоване значення 
індикатора Індикатор

Бідність [5] 39,7 % 46,8 % Коефіцієнт глибини бідності
Недостатня якість освіти в продовж 
життя [5] 30,1 % 32,1 % Коефіцієнт освіченості населення

Гендерна нерівність [5] 59,3 % 0,706 % Індекс гендерної рівності

Розповсюдження ВІЛ-інфекції [6] 7,3 % 4,8 % Індекс розповсюдження ВІЛ-
інфекції

Дитяча смертність [5] 7,7 ‰ 7,7 ‰ Коефіцієнт дитячої смертності

Сукупний дефіцит доходів бідного населення за відносним критерієм становив 2834 млн грн на місяць, тобто 
такий обсяг коштів теоретично потрібно було б витрачати щомісячно для підтягування всього бідного населення 
до визначеної межі. А для підтягування всіх бідних до рівня прожиткового мінімуму потрібно 2257 млн грн на 
місяць, якщо орієнтуватися на показники еквівалентних витрат, або 1109 млн грн на місяць, якщо за основу брати 
показник доходів [7].

Середні сукупні еквівалентні витрати населення, що опинилося за межею відносної бідності, становили 
909,0 грн на особу на місяць. Отже, одній бідній особі в середньому не вистачало 255,0 грн на місяць, або 21,9 % 
від значення межі бідності. А до прожиткового мінімуму як межі бідності населенню не вистачало за витратами 
237,5 грн, або 21,4 %, а за доходами відповідно – 221,0 грн, або 19,9 %.

У першому півріччі 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. відбулося зростання вартісного виразу 
межі відносної бідності та розміру офіційно затвердженого прожиткового мінімуму як межі абсолютної бідності. 
Якщо вартість мінімального споживання калорій на добу становить приблизно 5 доларів, то порівняно з мину-
лими періодами вартість споживання виросла до 312 % від прожиткового мінімуму (зростання з 8 до 25 гривень 
за один долар). На сьогодні вартість мінімального споживання на добу становить 125 грн, тобто прожитковий 
мінімум повинен становити не менше 3750 грн на місяць.

Необхідним є подолання відриву прожиткового мінімуму від споживчого. Для цього треба спрямувати дер-
жавну політику в соціальний бік і зосередити кошти на подолання відриву для подальшого розвитку як суспіль-
ства, так і країни в цілому. 

Рішення цих глобальних проблем має бути першочерговим у країні для досягнення гідного розвитку сус-
пільства в цілому та забезпечення стабілізації і підвищення рівня конкурентоспроможності економіки країни на 
світовому ринку.

Отже, перспективами подальших наукових досліджень є пошук нових заходів щодо вирішення проблем 
бідності в Україні для підвищення рівня людського розвитку.
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Анотація. Розглянуто сучасні аграрні відносини й основні проблеми їх розвитку в Україні; обґрунтовано 
передумови та можливі вирішення головних питань стану аграрного сектора економіки.

Ключові слова: аграрні відносини, аграрний сектор, сільське господарство.

Аннотация. Рассмотрены современные аграрные отношения и основные проблемы их развития в Украи-
не; обоснованы предпосылки и возможные решения основних вопросов состояния аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: аграрные отношения, аграрный сектор, сельское хозяйство.

Annotation. This article examines the modern agrarian relations and the main problems of development in Ukraine, 
the background and possible solutions to the main issues of the agricultural sector state were justified.

Кeywords: agrarian relations, agricultural sector, agriculture.

Аграрний сектор України вважається найперспективнішим і найвпливовішим у найближчі десятиліття, 
тому проблема розвитку сільського господарства, суміжних з ним галузей і розвитку аграрних відносин є над-
звичайно актуальною. Тож основною метою цієї статті є ознайомлення із сьогоднішнім станом аграрних відносин 
в Україні та проблемами розвитку цієї сфери економіки.

Серед сучасних науковців питаннями ринкових відносин у аграрному секторі економіки на національно-
му та міжнаціональному рівнях займаються Білокур М. Д., Кривонос А. О., Савєльєва Е. Н., Прока Н. І., Степа- 
нова Л. П., Кузнєцова Т. М. та ін.

Аграрні відносини – це складова економічних відносин, які виникають у сільському господарстві з приводу 
володіння й використання землі як головного засобу сільськогосподарського виробництва, а також виробництва, 
розподілу, обміну й споживання сільськогосподарської продукції та послуг. Саме сільському господарству нале-
жить особливо важлива роль у будь-якому суспільстві. Тож виробництво сільськогосподарської продукції завжди 
розглядалось і розглядається як багатогранна сфера людської діяльності як важливий сектор економіки України. 
Він ґрунтується на найважливішому засобі виробництва у сільському господарстві – на землі. Боротьба за воло-
діння нею, за права бути її господарем відбувалася постійно на протязі століть. Тому земельні, а отже, і аграрні 
проблеми, а також відповідні їм відносини завжди є не тільки соціально-економічними, а й політичними. 

Земля розглядається економістами як природний фактор, як природне багатство і першооснова господар-
ської діяльності. На відміну від інших засобів виробництва, земля не зношується і частково змінюється. 

У сільському господарстві земля виступає не тільки просторовим базисом для розміщення виробничих спо-
руд, а й водночас є предметом праці, засобом праці й основним засобом виробництва. Особливості землі як за-
собу праці пов’язані з її родючістю. На відміну від інших факторів виробництва, однією з важливих властивостей 
землі є її обмеженість. Людина не в змозі змінити її розміри за своїм бажанням. Стосовно цього фактора можна 
говорити про закон зменшуваної віддачі. При цьому мається на увазі віддача в кількісному вираженні чи у при-
бутковості, що зменшується. Людина може впливати на родючість землі, але цей вплив не безмежний. За інших 
рівних умов невпинне застосування праці і капіталу до землі не буде супроводжуватися пропорційним зростан-
ням віддачі. Тож сучасні науковці розроблюють нові технології заради покращення стану та якості землі.

У теперішній Україні, як і в інших державах світу, проходять відчутні зміни у земельних відносинах. Напри-
клад, у Китаї власність на землю відділена від землекористування і землеволодіння. Там продається право корис-
тування землею, і, таким чином, земельні відносини включаються в ринкові механізми.

У березні 1992 р. Верховна Рада України прийняла редакцію Земельного кодексу України, який став осно-
вою регулювання земельних відносин в Україні на сучасному етапі. У Кодексі зафіксовано право на землю у трьох 
формах: державній, колективній і приватній [1]. За ідеологією реформ їх наслідком має бути те, що земля на-
лежатиме тим, хто її обробляє. Кожен працюючий з найманого працівника перетворюється у співвласника або 
господаря – власника землі та результатів своєї праці. Хоча в Україні запроваджено різні форми власності на зем-
лю, процес реформування земельних відносин не завершено, він постійно вдосконалюється. Тому одним із пер-
шочергових заходів щодо вирішення соціально-економічних проблем на селі є завдання забезпечити підготовку 
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проектів необхідних законодавчих і нормативних актів щодо завершення реформування земельних відносин, які 
мають забезпечити захист інтересів власників земельних паїв, охорону та раціональне використання землі, підви-
щення її родючості, рівноправний розвиток усіх форм господарювання у цій сфері.

На сьогодні Україна має значний фонд земель, який знаходиться у розпорядженні сільськогосподарських 
підприємств і господарств. Площа сільськогосподарських земель складає 42731,5 тис. га загальної площі України 
[2, с. 267]. В цілому угіддя характеризуються високою природною родючістю, створюють сприятливі умови для 
розвитку тваринництва і рослинництва. Фермерських господарств в Україні створено 32133, у їхньому користу-
ванні знаходиться 4707,7 тис. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 4543,2 тис. га ріллі (станом на 2014 р.)  
[3, с. 152].

Земля виступає класичним і унікальним благом тривалого користування, ринкова вартість якого може бути 
визначена тільки через ренту. Не менш важливою складовою аграрних відносин у широкому розумінні є внутріш-
ньогосподарські відносини між власниками землі та землекористувачами. Всі сільськогосподарські підприємства 
різних форм власності повинні функціонувати на засадах комерційного розрахунку, тобто співставляти ринкові 
ціни та власні витрати виробництва, забезпечувати собі достатньо високий рівень рентабельності виробництва, 
щоб мати можливість здійснювати розширене відтворення.

Важлива роль у формуванні ринкового середовища в сільській місцевості належить кредитним спілкам. Їх 
кількість останніми роками швидко зростала. Слід підкреслити, що створення кредитних спілок – це добровільна 
справа громадян. Їх діяльність характеризується максимальною відкритістю, а також доступністю мікрокредитів 
для невеликих суб'єктів господарювання в аграрному секторі. Своїми коштами кредитори підтримують розви-
ток малого бізнесу на селі, приватних землевласників, фермерів. В активі 140 різних організацій, які об’єдналися 
у Всеукраїнську асоціацію кредитних спілок, близько мільярда гривень (станом на 2014 р.). Приблизно половина 
цих грошей йде на кредитування села [4].

Сьогодні сільське господарство України знаходиться у складному становищі. Нестабільність сільськогоспо-
дарського виробництва, непослідовність і нерішучість виконавчих органів у процесі реформування сільського гос-
подарства призвели до глибоких кризових явищ у національній аграрній сфері. Як свідчить світовий і вітчизняний 
досвід, щонайменше недооцінка цього вихідного положення рано чи пізно призводить до формування великої 
соціально-економічної і психологічної напруги. Якщо не вживати своєчасних дійових заходів щодо її подолання, 
може зумовити великі не тільки економічні, а й політичні ускладнення або й втрати. Недосконалість, недостат-
ня відпрацьованість та ефективність функціонування аграрних відносин є обмежуючим чинником їх розвитку. 
Більш того, їх недосконалість у багатьох випадках не просто зумовлює занепад цілих галузей, а й може спричини-
ти надмірну обмеженість попиту на них, як це має місце зараз із деякими переробними галузями.

На селі, зокрема, це впливає на формування та оздоровлення демографічної ситуації. Незважаючи на те, що 
народжуваність дітей, темпи приросту населення, вік людей, розвиток демографічних процесів значною мірою 
залежать від рівня розвитку медицини, демографічна ситуація у кожному конкретному випадку найбільшою 
мірою формується під впливом рівня харчування людей, його досконалості, повноти та збалансованості. Це, зо-
крема, підтверджується значним скороченням віку громадян України, який складається під впливом погіршення 
в останні роки харчування переважної частини населення країни. Перетворення системи виробничих відносин 
на селі включає вирішення ряду кардинальних проблем, що стосується власності на землю і проведення земель-
ної реформи в цілому. Зараз більшість людей їдуть із села. Основними причинами такого явища є сезонність 
сільськогосподарського виробництва, недостатній рівень механізації виробничих процесів, відсутність необхідних 
санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, слабка мережа дитячих дошкільних і шкільних закладів, погані до-
роги чи їх відсутність, недостатній благоустрій сільської місцевості. Саме через сезонний характер виробництва 
сільське господарство всього світу змушене вдаватися до кредитів банків, щоб можна було нормально функціону-
вати весь період, протягом якого буде вирощуватися сільськогосподарська продукція. У наш час впровадження 
промислових технологій вирощування сільськогосподарських культур неможливо без застосування пестицидів-
хімікатів, які використовуються в сільському господарстві чи садівництві для боротьби зі шкідливими або не-
бажаними мікроорганізмами, рослинами та тваринами. В Україні майже 20 млн га сільськогосподарських угідь 
знаходиться в зоні ризику, де посухи, суховійні вітри та пилові бурі наносять великої шкоди сільському господар-
ству. В посушливі роки, які повторюються через кожні 4–5 років, Україна недобирає 10–15 млн т зерна, 12–18 млн 
т кормів. Посуха спричиняє дуже великі збитки, які обчислюються мільярдами. У зоні ризику близько 10 млн га 
земель, які вимагають зрошення. Протягом останніх десятиріч було зрошено і введено в експлуатацію близько 
3 млн га посушливих земель. Це дає змогу створити зону гарантованого та стабільного виробництва сільськогос-
подарської продукції. У зв'язку з регулюванням водно-повітряного режиму ґрунтів і внесення необхідної кількості 
добрив стало можливим програмування високих і стійких врожаїв сільськогосподарських культур.

У зв’язку з останніми подіями (внаслідок збройного конфлікту на частині території Донецької і Луганської 
областей України) тисячі гектарів сільськогосподарських земель було понівечено. В результаті підтоплення тери-
торій, збільшення викидів шкідливих речовин, а також при масштабному розливі паливно-мастильних матері-
алів на полі бою відбувається забруднення ґрунтів на досить значних територіях. Такий вплив призведе до зна-
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чного падіння якості виробленої сільськогосподарської продукції. Забруднення ґрунтів відбувається і в результаті 
згоряння великої кількості боєприпасів при безпосередньому проведенні бойових дій. 

Використання земель, пошкоджених у результаті військових дій, буде ускладнюватися необхідністю їх ре-
культивації через пошкодження ґрунтового покриву в результаті маневрів великої військової техніки та необхід-
ністю розмінування територій та знешкодження боєприпасів.

Ситуація, що склалася, призведе до неможливості використання значних земельних площ сільськогоспо-
дарського призначення, а також до скорочення обсягів виробленої сільськогосподарської продукції, що, в свою 
чергу, вплине на гуманітарну ситуацію в окупованих районах Донбасу [5].

Перехід України до ринкових відносин вимагає в аграрно-промисловому комплексі розробки нових під-
ходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність 
розвитку сільського господарства, докорінну перебудову економічних, соціальних іправових відносин в аграрній 
сфері, свободу підприємництва та конкуренції. Головною метою аграрної політики України має стати розбудова 
конкурентоспроможного аграрного сектора економіки шляхом створення умов для прискореного формування 
ефективних організаційно-правових форм господарювання різних форм власності.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Зайцева І. С. 

Література: 1. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. – Ре-
жим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 2. Жук І. М. Статистичний збірник «Регіони України» 
/ І. М. Жук ; Державна служба статистики України. – Київ : Консультант, 2015. – 310 с. 3. Сільське господарство 
України за 2013 р. : [стат. зб.] / [За ред. Н. С. Власенка, відп. за вип. О. М. Прокопенко]. – Київ : Держ. служба 
статистики України, 2014. – 400 с. 4. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://vaks.org.ua/. 5. Авєрін Д. Война на востоке Украины: боевые действия и экологические 
последствия / Д. Авєрін, Н. Денісов // Західноукраїнський екологічний інститут ; Міністерство екології та природ-
них ресурсів України. – 2015. 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : www.
ukrstat.gov.ua. 7. Білокур М. Д. Вдосконалення земельних відносин в сучасному аграрному секторі економіки 
України [Електронний ресурс] / М. Д. Білокур, А. О. Кривонос, В. Д. Журбін. – 2012. – С. 1–6. – Режим доступу : 
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=770.
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Анотація. Розглянуто проблемне навчання як систему методів і засобів навчання, основою якого висту-
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Аннотация. Рассмотрено проблемное обучение в качестве системы методов и средств обучения, основой 
которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации 
и управления поиском решения проблемы. 

Ключевые слова: проблемное обучение, знания, творческое мышление, самостоятельная активность, 
умственный поиск.

Annotation. Problem learning it’s a system of methods and means of education, the foundation of which stands a 
real simulation of the creative process through the creation of the problem situation and the search control of solution. The 
acquisition of new knowledge takes place as an independent discovery of students.

Кeywords: рroblem-based learning, knowledge, creative thinking, self activity, mental search.

Головним завданням вищої школи вважається не просто засвоєння студентом необхідної суми знань, а  фор-
мування у них здібностей до самостійного вирішення проблем, які висуває практична професійна діяльність 
і  саме життя. Саме ці завдання реалізуються у навчальному процесі вищого навчального закладу за допомогою 
використання поряд ыз іншими методами проблемного навчання. Саме тому використання методу проблемного 
навчання є дуже актуальним у сучасних умовах діяльності системи вищої освіти. Метою статті є аналіз впливу 
проблемного методу навчання на формування творчої активності та самостійності студентів.

Найбільший внесок у розвиток проблемного навчання зробили А. М. Матюшкін, Т. В. Кудрявцев, І. Я. Лер-
нер, А. В. Хуторський, В. Н. Максимова, Д. В. Богоявленський, Ю. К. Бабанський, С. Л. Рубінштейн, М. І. Махмутов, 
І. А. Зимова, Є. В. Ковалевська, Н. А. Менчинська та ін.

Проблемне навчання найбільшою мірою відповідає тимчасовим вимогам, що пред'являються до організації 
навчання. Регулярна постановка проблемних завдань і виникнення проблемних ситуацій приводить до того, що 
студент мобілізується на їх вирішення. Проблема для нього є перешкодою, яку необхідно подолати. У результаті 
подолання перешкод однозначно відбувається становлення особистості, її розвиток.

Методологія проблемного навчання корениться в психології пізнавального процесу. За словами С. Л. Ру-
бінштейна, «процес мислення бере свій початок у проблемній ситуації» [5]. Відповідно до цього формування 
професійного мислення студента – це вироблення творчого підходу. Проблемним у дидактиці називається таке 
навчання, за якого засвоєння знань і формування інтелектуальних умінь відбуваються в процесі самостійного рі-
шення учнями системи завдань – проблем під загальним керівництвом викладача.

Суть проблемного викладу полягає у тому, що викладач порушує проблему, сам її вирішує, але при цьому 
показує шлях вирішення в його справжніх, але доступних студентам протиріччях, розкриває хід думки на шляху 
до вирішення. Призначення цього методу в тому, що викладач показує зразки наукового пізнання, наукового 
вирішення проблем, а потім студент контролює переконливість цього досягнення і подумки стежить за його ло-
гікою, засвоює етапи рішення цілісних проблем. 

Проблемне навчання – система методів і засобів навчання, основою якого виступає моделювання реального 
творчого процесу за рахунок створення проблемної ситуації і управління пошуком вирішення проблеми. За-
своєння нових знань відбувається як самостійне відкриття їх студентами за допомогою викладача. Проблемне 
навчання – організований викладачем спосіб активної взаємодії суб'єкта з проблемно поданим змістом навчання, 
під час якого він долучається до об'єктивних суперечностей наукового знання, вчиться мислити, творчо засвою-
вати знання. Шляхом створення проблемної ситуації моделюються умови дослідницької діяльності та розвитку 
творчого мислення студента. 

Проблемне навчання є умовою і засобом досягнення ряду найважливіших цілей вишу. Воно припускає, що 
процес засвоєння студентами знань не може бути зведений лише до їх сприйняття, запам'ятовування, відтворен-
ня. Найважливіша умова свідомого, неформального оволодіння знаннями – активність особистості студента, його 
індивідуалізація.

Під впливом проблемного навчання не тільки формується зацікавленість у досліджуваній дисципліні, але 
й виховується стійкий інтерес до самостійної пошукової діяльності пізнавального характеру. Інтерес, що виник до 
пошуку, перетворюється у мотивацію, включення студента в активну дослідницьку діяльність.

Проблемність – головна умова розвитку творчої особистості. Вона може бути внутрішньою (існувати в при-
хованій формі) і зовнішньою (бути яскраво вираженою). Способом створення або розкриття існуючої проблем-
ності є проблемна ситуація. Існують різні погляди вчених на це поняття. Одні вважають проблемну ситуацію 
станом розумового напруження, створеного з пізнавальною метою, інші – психічним станом інтелектуального 
мислення. Засобом створення проблемної ситуації є проблемна задача, яка в процесі утворення матеріалізується 
в усному або письмовому формулюванні навчального матеріалу і завдань до нього. Саме проблемна задача є най-
більш важливою ланкою, центральним місцем при навчанні, оскільки проблемна задача є і засобом створення 
проблемної ситуації, а отже, тягне за собою вирішення проблеми.

Результатом процесу проблемного навчання є розвиток творчої особистості шляхом самостійного розу-
мового пошуку. Розумовий пошук – це вкрай багатогранний і складний процес. Необхідно зауважити, що не 
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будь-який пошук пов'язаний із виникненням проблеми. Якщо педагог дає студентам завдання і вказує на його 
виконання, то навіть їх самостійний пошук не буде належним чином розвивати їх мислення. В цьому випадку 
студенти навіть можуть брати активну участь у науково-дослідній роботі, збираючи емпіричний матеріал, проте 
ніяких проблем у наведеному випадку вирішуватися не буде. Формування творчого, пошукового мислення від-
бувається в процесі самостійного пошуку вирішення проблем. Мета формування творчого мислення студентів за 
допомогою проблемного навчання полягає в тому, щоб підвищити рівень їх розумової діяльності і навчити їх не 
окремим не взаємопов'язаним розумовим операціям, а самовпорядкуванню, збудованій системі розумових дій, 
властивій для вирішення завдань, що вимагають застосування творчого мислення. 

Проблемна ситуація – це ситуація, у якій суб'єкту необхідно вирішити які-небудь важкі для себе завдання, 
але йому недостатньо даних, і він повинен сам їх знайти. Можливості управління процесом навчання полягають 
у тому, що проблемна ситуація у своїй структурі має не тільки предметно-змістовну, а й мотиваційну, особистіс-
ну сторону (інтереси студентів, їхні бажання, потреби, можливості тощо). Можна виділити такі цілі застосування 
проблемних ситуацій у навчанні: активізація уваги студентів на предметі навчального матеріалу, пробудження 
у них дослідницького інтересу й інших мотивів пізнавальної діяльності; занурення учнів у розумову ситуацію, 
подолання якої сприяє активізації розумової діяльності; допомога студентам у процесі виділення основної про-
блеми поставленого завдання, питання. 

Таким чином, проблемне питання та проблемне завдання – різні форми вираження навчальної проблеми 
й основного поняття, застосування яких призводить до виникнення проблемної ситуації та пошукової діяльності 
студентів.

Відмінною рисою проблемного підходу є глибока психологічна обґрунтованість. Проблемне навчання сві-
домо ставить перед собою мету використовувати власне психологічні закономірності мислення для управління 
засвоєнням знань. В умовах проблемного навчання відбувається засвоєння не тільки наукового знання (що від-
бувається і при традиційному навчанні), але і самого процесу отримання цього знання, тобто формування пізна-
вальної самостійності студента і розвиток його творчих здібностей.

У процесі творчого пошуку студенти самостійно отримують і засвоюють нові знання, у них виробляються 
навички розумових операцій і дій, розвиваються увага, творча уява, формується здатність відкривати нове і зна-
ходити способи дії шляхом висунення гіпотез і їх обґрунтування.

Таким чином, можна дійти висновку, що навчання студентів не розвиватиметься і не буде продуктивним, 
якщо в ньому не використовуються закономірності проблемного навчання (принцип проблемності, проблемна 
ситуація). Проблемний тип навчання не вирішує всіх освітніх і виховних завдань, тому він не може замінити 
собою всієї системи навчання, що включає різні типи, способи, організації навчально-виховного процесу. Але 
також і система навчання не може бути повноцінно розвиваючою без проблемного навчання.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Бережна Н. І. 

Література: 1. Бівол О. С. Проблемно-пошукові методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності 
учнів / О. С. Бівол // Таврійський вісник освіти. – 2012. – № 3 (39). – С. 103– 107. 2. Калашнікова С. Механізми 
забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету / С. Калашнікова // Вища школа – 
2009. – № 11. – С. 17–22. 3. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин 
// Проблемное обучение. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 392 с. 4. Манько В. А. Проблемне навчання 
як актуальна науково-педагогічна проблема / В. А. Манько // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 
2006. – Вип. 25. – С. 102–106. 5. Снапковська С. В. Проблемне навчання як засіб інтенсифікації педагогічного 
процесу в системі роботи кафедри педагогіки і психології [Електронний ресурс] / С. В. Снапковська // Сайт про-
екту Інтернет – конференції «Актуальні проблеми медичної освіти». – Режим доступу : http://vgmu.vitebsk.net 
/intconf/sect4/10.htm. 6. Шуришина Л. В. Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення 
мотивації студентів / Л. В. Шуришина // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. –  
Вип. П (46). Економічні науки. – 412 с.
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Анотація. Досліджено ринок злиття та поглинання в Україні; розглянуто галузеву структуру цього 
ринку; виявлено основні тенденції розвитку ринку злиття та поглинань; окреслено перспективи його роз-
витку.

Ключові слова: злиття та поглинання, галузева структура ринку, об’єднання компаній, корпорація, 
ринок M & A.

Аннотация. Исследован рынок слияния и поглощения в Украине; рассмотрена отраслевая структура 
этого рынка; выявлены основные тенденции развития рынка слияния и поглощения; очерчены перспективы его 
развития.

Ключевые слова: слияния и поглощения, отраслевая структура рынка, объединение компаний, корпо-
рация, рынок M & A.

Annotation. Researched the market for mergers and acquisitions in Ukraine; the industrial structure of this mar-
ket; the main trends in the development of the market for mergers and acquisitions; outlined the prospects for its develop-
ment.

Кeywords: mergers and acquisitions, industry market structure, takeover, corporation, market M & A.

Злиття і поглинання фірм – це поширена складова будь-якого економічного життя. Вони є важливими для 
всієї міжнародної економіки у контексті економік різних країн і значно впливають на розвиток окремих вироб-
ництв і галузей. В усьому світі різні сектори економіки зазнають значних змін. Процес глобалізації сучасної світо-
вої економіки вимагає нового рівня розвитку бізнесу в Україні, тому ця тема є актуальною для економіки нашої 
країни і всього світу.

Метою статті є аналіз і визначення сучасного стану ринку злиттів і поглинань в Україні та світі на прикладі 
окремих галузей економіки, а також оцінка його перспектив у найближчому майбутньому.

Серед наукових праць, у яких досліджуються теоретичні основи процесів злиття та поглинання фірм, їх су-
часні форми, міжнародне конкурентне середовище, умови та мотивації діяльності компаній, а також організація 
цих процесів, необхідно виділити дослідження таких учених: І. Владимирової, В. Гейця, П. Гохана, Т. Дж. Галпіна, 
С. Крістофферсон, С. Ляпіної, С. Мочерного, О. Пасхавера, К. Савицького, А. Сизова, В. Уварова, Р. Фостер та 
багатьох ін. 

В умовах глобалізації та стрімкого розвитку світової економіки, конкурентна боротьба відіграє важливу 
роль, адже вона сприяє розвитку підприємств. Саме застосування стратегій злиття та поглинання сприяє розши-
ренню діяльності корпорацій, завоюванню нових ринкових сегментів і покращенню своїх конкурентних позицій 
у галузі.

У широкому розумінні злиття та поглинання є одним із способів укрупнення бізнесу, розширення компа-
нією своєї діяльності та сфер впливу на окремому ринку. Злиття – це, як правило, об’єднання рівних між собою 
компаній і створення союзу на однакових умовах. Розрізняють горизонтальне та вертикальне злиття. Горизон-
тальне злиття – це об’єднання двох фірм, які виробляють однаковий тип товару чи надають однакові послуги. 
Вертикальне злиття – це злиття в єдину фірму двох або декілька фірм, що здійснюють різні стадії виробництва 
продукту (це може бути злиття підприємства з його постачальником сировини чи споживачем продукції). По-
глинання передбачає об’єднання двох або декількох самостійних економічних одиниць, за якого поглинаюча 
структура зберігається і до неї переходять активи та зобов’язання юридичних осіб, що поглинаються. При цьому 
юридичні особи поглинаються або припиняють свою діяльність, або контролюються шляхом участі в капіталі [3]. 
У разі поглинання компанія, що поглинається, зазвичай перестає існувати як самостійна юридична особа, пере-
носячи всі бізнес-процеси в рамки структури поглинача, або стає стовідсотковою власністю того, хто її поглинув. 
Ініціатором процесу може бути як поглинач, так і власники компанії, що поглинається. У міру формування ве-
ликих корпорацій, а також приходу міжнародних гравців на вітчизняний ринок конкуренція в багатьох галузях 
значно посилилася. За таких умов невеликі підприємства починають розуміти, що вже не можуть успішно кон-
курувати на ринку [1]. Процеси злиття й поглинання є невід'ємною частиною розвитку як світової економіки, так 
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і економіки України, про що свідчать щорічні темпи зростання угод на світових та українському ринках злиття  
й поглинання.  

Досліджуючи щорічні темпи зростання ринку угод злиття і поглинання, необхідно з'ясувати основні мотиви 
та причини злиттів і поглинань у цілому. Одним із основних мотивів процесів злиття і поглинання є реструкту-
ризація підприємств з метою підвищення їхньої економічної ефективності. Основою внутрішніх причин є отри-
мання синергетичного ефекту, тобто збільшення показників ефективності діяльності підприємства в результаті 
об'єднання, злиття окремих частин у єдину систему, де ефект від взаємодії елементів системи підприємства пере-
вищує суму ефектів діяльності кожного елемента окремо. Зовнішніми причинами процесів злиття і поглинання 
є зміна зовнішнього середовища, що зменшує ефективність діяльності підприємства та впливає на пошук інших 
шляхів, способів його діяльності. Серед зовнішніх чинників можна виділити: зміну політичної ситуації у країні, 
перегляд законодавчої бази щодо регулювання підприємницької діяльності, темпи розвитку економічної актив-
ності певної галузі, зміни в державному регулюванні, глобалізацію тощо [4].

У 2015 р., за даними англійської фінансової компанії «Dealogic», обсяг світових угод зі злиттів і поглинань 
в 2015 р. став рекордним в історії. За даними компанії, станом на початок грудня у світі було ухвалено угод  
M & A на суму $4,304 трлн, у той час як колишній максимум був зафіксований за підсумками 2007 р. і становив  
$4,29 трлн [5].

Щодо України, то ще в минулому році вітчизняний ринок був на рівні зі світовим. Обсяг угод з українською 
участю після падіння в 2013 р. продемонстрував зростання більш ніж у два рази. В основному це були угоди 
з українськими активами, продаж яких пожвавився у зв'язку з заміною іноземних власників місцевих активів 
українськими, а також через укрупнення вітчизняного бізнесу. Але в 2014 р. через відсутність попиту на місцеві 
активи середня вартість операції за три квартали знизилася вдвічі, до $ 12 млн, порівняно з аналогічним періодом 
попереднього року. В цілому ж ринок M & A з вітчизняними покупцями, продавцями або активами втратив три 
чверті обсягу, скотившись до $ 895 млн за дев'ять місяців [2].

У 2015 р. не спостерігається суттєвих змін у структурі ринку злиття та поглинання України, найбільше угод 
було укладено фінансовими компаніями. За даними Антимонопольного комітету України [5], у 2015 р. найбільшу 
кількість угод було укладено в банківському та страховому секторах – близько 35 %, у промисловості – близько 
20 %, агропромисловому комплексі – 10 %, у сфері телекомунікацій – 5 %. Водночас вітчизняний ринок процесів 
злиття й поглинання, на відміну від світового, є досить незначним, хоча стрімко розвивається. У 2015 р. найбільша 
кількість угод на світовому ринку процесів злиття та поглинання спостерігалася в енергетиці, фінансовому секто-
рі, промисловості, хімії, фармацевтиці й телекомунікаційній сфері [2].

Загальна сума угод зі злиттів і поглинань в Україні у 2015 р. за попередніми оцінками склала не більше  
$2 млрд, що в 3 рази менше, ніж в 2013 р. Найбільшою угодою M & A на українському ринку злиття і поглинань 
стала продаж російською компанією «ЛУКОЙЛ» мережі з 240 автозаправних станцій і шести нафтобаз, які пере-
бували на балансі дочірньої компанії «ЛУКОЙЛ – Україна», австрійської AMIC Energy Management за $300 млн. 
Найбільшим сектором за обсягом і за кількістю угод M & A в 2015 р. став банківський сектор [6].

Основними причинами падіння українського ринку M & A в 2014–2015 рр. стала політична нестабільність  
і кризовий стан економіки країни. У результаті ринок злиттів і поглинань фірм в Україні обвалився до небувалого 
рівня. Починаючи з кінця 1-го кварталу 2014 р. більшість інвесторів взяли паузу до початку стабілізації ситуації  
у країні. Таким чином, більшість угод, які були укладені в 2015 році, – це або угоди, переговори по яких стартува-
ли ще рік тому і були доведені до логічного завершення, або вимушені угоди, де продавцями виступали здебіль-
шого російські власники й інші іноземні компанії.

Однією з особливостей ринку злиттів і поглинань фірм в Україні у 2015 р, як і в 2014 р., є те, що вона в біль-
шості випадків не виступала як покупець іноземних активів. Найвизначнішою угодою, в якій українська компанія 
придбала іноземний актив, є покупка неплатоспроможного АТ «Лієпаяс Металургс» («Liepajas metalurgs») укра-
їнської КВВ Груп за $138 млн. Найбільшим сектором економіки України за обсягом угод M & A в 2015 р. став банків-
ський сектор, який склав близько 800 млн дол. У банківському секторі сталося кілька великих угод M & A – продаж  
99,77 % акцій ПАТ «Банк Кіпру», де покупцем виступила українська «дочка» Альфа-Банку? та продаж ПриватБан-
ком своїх дочірніх банків у Грузії. Також 2105 р., за попередніми оцінками, став роком банкрутства безлічі банків 
України. Так, за 2015 р. Національний Банк України почав ліквідацію 17 банків, і на поточний момент введена 
тимчасова адміністрація ще в 17 банках [6].

Найпомітнішими угодами на українському ринку M & A в агропромисловому секторі були продаж транс-
національної корпорації Cargill 5 % холдингу Ukrlandfarming за$200 млн. Компанія Gruppo Campari (Італія) про-
дала компанії «Вінфорт» Одеський завод шампанських вин. «Вінфорт» імпортує в Україну алкогольну продукцію 
під торговими марками ТМ teacher's, Vana Tallinn, Jim Beam, Ardmore та іншими. У секторі роздрібної торгівлі 
сталися дві великі угоди, за участю локальних інвесторів. Так, в 2015 році з України пішов останній російський рі-
тейлер, торгова мережа «Перехрестя» (13 торгових точок), яка була продана дніпропетровській мережі супермар-
кетів Varus і німецька група Praktiker продала свої українські магазини аудиторської компанії Kreston Guarantee 
Group Ukraine в інтересах приватного інвестора [6].
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У другій половині 2015 р. очікується пожвавлення ринку М & A. Сприяти реанімації ринку злиття та по-
глинань в Україні допоможуть готовність західних інвесторів купувати українські активи і брати їх з урахуванням 
перспективи подальшого зростання внаслідок нових політичних і економічних стимулів, а також перспективи 
інтеграції з ЄС. Обсяг угод M & A в 2015 р. повинен перевищити показники 2014 р. [5].

Таким чином, розвиток ринку злиття та поглинання на сьогодні є показником пошуку підприємствами 
розширення меж їх діяльності, підвищення ефективності ведення бізнесу, знаходження свого місця на світових 
ринках, а також утримання на ринку в умовах жорсткої конкуренції, постійних змін зовнішнього середовища 
та пристосування до кризових явищ і світових тенденцій розвитку економіки. Саме тому з кожним роком у світі 
спостерігається збільшення кількості та вартості угод зі злиття та поглинання. Є багато складних моментів, що 
очікують на учасників угод по злиттях і поглинаннях. Тому можна дійти висновку, що ринок злиттів і поглинань 
фірм потребує подальшого вивчення. Але в цілому варто відзначити, що ринок угод стає усе більш вагомим, та 
очікується його стрімке зростання у найближчі роки.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Анотація. Висвітлено актуальність мотивації топ-менеджерів на підприємстві, розглянуто найпоши-
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распространённые ошибки мотивации высшего менеджмента, а также предложены пути их решения и пра-
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Annotation. The article highlights the relevance of motivation of top managers at the company, discussed the most 
common mistakes of motivation of senior management, and proposed ways of their solution and the correct approach to 
the promotion of management personnel.
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Швидкий розвиток ринкової економіки, стрімке посилення конкуренції, необхідність виведення бізнесу на 
новий рівень, реалізація нових цілей і завдань, пов'язаних з розвитком бізнесу, створюють необхідність зміни 
управлінської команди та залучення на ключові посади нових талановитих управлінців, що володіють необхідни-
ми компетенціями та сучасним рівнем освіти.

Водночас власники компаній все частіше починають замислюватися над тим, щоб відійти від управління 
бізнесом.

Ефективність розвитку бізнесу, подальше зростання і процвітання компанії при передачі управління буде 
залежати не тільки від рівня професіоналізму, особистісних та управлінських компетенцій найманого директора, 
а й значною мірою від того, наскільки він зацікавлений у результатах своєї діяльності.

Ця тема стала об’єктом досліджень таких учених, як В. Стадник, Ш. Річі, О. Ястремська, С. Шапиро та ін., які 
займались вивченням проблеми матеріальної мотивації топ-менеджерів [1–4]. Вони внесли неоціненний вклад 
у розвиток досліджень мотивації, але на практиці не всі методи приносять вагомий результат. Тому метою цієї 
статті є розгляд типових помилок, до яких припускаються підприємці в процесі стимулювання вищого менедж-
менту, та пошук шляхів, щоб уникнути їх.

Одним із найважливіших завдань для сьогоднішнього власника є задача побудування продуктивних відно-
син із топ-менеджером і розробка такої системи його мотивації, яка буде сприяти тому, щоб найманий директор 
викладався повністю заради інтересів компанії, її розвитку, зростання і збільшення капіталізації, виявляв зацікав-
леність у роботі на благо компанії довгі роки.

Але у той же час іноді виникають такі випадки, коли методи мотивації, які пропонує власник підприємства, 
не завжди задовольняють потреби топ-менеджерів. На практиці були помічені такі типові помилки мотивації 
менеджерів вищої ланки:

Помилка 1. Найкраща винагорода топ-менеджерів – це відстрочені бонуси.
Дійсно, частка таких бонусів (англ. LTI, Long term incentive – програма довгострокового стимулювання) в па-

кеті винагород європейських менеджерів збільшується. Тільки за 2013 рік вона виросла в середньому на 8,5 % [5]. 
Однак в Україні на бізнес впливає багато зовнішніх макроекономічних факторів: нестабільність цін на сировинних 
ринках, зміни на фондових ринках, політичні рішення тощо. Тому програми LTI не можуть бути домінуючим 
інструментом заохочення топ-менеджерів.

Краще, якщо програма мотивації топ-менеджерів буде включати ті ж самі елементи, що і у рядових праців-
ників: фіксований оклад, змінна частина винагороди (відстрочені бонуси) і пільги. Але якщо менеджеру з продаж 
премія виплачується за місяць, то для комерційного або генерального директора необхідно встановити більш до-
вший звітній період – мінімум рік. Так само і з пільгами: у голови компанії повинен бути повний (розширений) 
пакет (наприклад, машина представницького класу), а також відстрочені пільги (наприклад, пенсійна програма). 
Важливо, щоб компанія допомагала вирішувати особисті проблеми керівника. Як правило, керівники вищої лан-
ки управління сильно завантажені, і потрібно створювати умови, за яких вони б не думали про інші проблеми. 
Йдется, наприклад, про медичне обслуговування працівника і його членів сім’ї або вирішення особистих про-
блем керівника, наприклад, влаштування дитини в дитячий садок [6].

Помилка 2. Результати роботи топ-менеджера будуть прямо пропорційні загальному бонусу.
Часто власники компаній впевнені, що є прямий зв’язок між розміром обіцяної виплати й ефективністю 

топ-менеджера. Тому вони обіцяють за перевиконання плану в два рази – двійний бонус, в три рази – трійний  
і т. д. Такий підхід помилковий по двох причинах: якщо результат був перевиконаний у два рази вище запланова-
ного, це означає, що план був добре спланований; людська мотивація і ефективність не можуть подвоюватися так 
легко, як сума виплати. Коли досягнена та природня межа, топ-менеджер не може зробити більше.

У такому випадку потрібно проаналізувати практику бонусних виплат на ринку. При досягненні заплано-
ваних результатів Генеральний директор повинен отримати 90–95 % від середнього розміру бонусу, а при пере-
виконанні плану – не більше 120–130 %. Саме головне, якщо така система впроваджена, необхідно її дотримува-
тися  [7].

Помилка 3. Фокусувати програму нагороди необхідно на єдиному показнику високого рівня.
Для вибору правильного критерію важливо, щоб власник розумів, чого він хоче: максимальних дивідендів 

на протязі року, збільшення вартості компанії для її продажу на протязі декількох років або довгострокового 
розвитку. В Європі, наприклад, бонуси менеджерів залежать від специфіки компанії: чи котирується вона на 
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фондовій біржі, чи входить у портфель венчурних фондів або це сімейна фірма, яку передають тільки у спадок. 
Так, у випадку входження підприємства у портфель венчурних фондів, частина бонусів топ-менеджера залежить 
від ціни продажу компанії [2].

Тому слід визначити, які дії Генерального директора дозволяють досягнути цілей власника. 
Помилка 4. Необхідно максимально персоналізувати показники ефективності для кожного топ-менеджера.
Переважання індивідуальних показників над колективними призводить до неузгодженості дій. Стається 

таке, що компанія набирає найкращих керівників, але через відсутність спільної стратегії кожен демонстрував 
компетентність тільки на своїй ділянці.

Важливо дотримуватися правила: цілі різних керівників не повинні вступати в конфлікт, коли, наприклад, 
бонус для мотивації одного топ-менеджера залежить від збільшення прибутку і мінімізації витрат компанії, 
а  другого – від ефективності функціонування якогось процесу, налагодження якого потребує істотних фінансо-
вих вкладень [8].

Висновок: отже, ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від того, наскільки топ-
менеджмент зацікавлений у результатах своєї праці. Високий оклад не є достатнім стимулом для керівних співро-
бітників. Створення комплексної системи мотивації дозволить не тільки утримати ключових фахівців у компанії, 
але і націлити їх на успішне вирішення стратегічних завдань. Але велике значення має вірна постановка стиму-
лювання вищого менеджменту, важливо правильно визначити критерії мотивації і таким чином запобігати ви-
никненню поширених помилок у заохочуванні до результативної роботи топ-менеджерів. Ключовим моментом 
у виникненні довіри між власником і найманим топ-менеджером є здатність до діалогу: відверта розмова про свої 
очікування і узгодження інтересів. Можливо, це і є заставою ефективного співробітництва.

Таким чином, в результаті досліджень проблеми мотивації топ-менеджерів власникам багатьох підпри-
ємств вдасться уникнути конфліктних ситуацій, пов’язаних з розбіжністю їх інтересів і зацікавленістю вищого 
менеджменту.
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Анотація. В умовах змін стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняних підприємств важливого зна-
чення набуває використання закордонного досвіду при аналізі та оцінці результатів господарської діяльності 
підприємств, їх фінансового стану та перспектив розвитку. Тема аналізу фінансових стійкості є вкрай ак-
туальною, оскільки визначає джерела формування капіталу підприємства й ефективність управління його 
структурою.

Ключові слова: підприємство, фінансовий стан, фінансова стійкість, методичне забезпечення, показник.

Аннотация. В условиях изменений стратегических ориентиров развития отечественных предприятий 
важное значение приобретает использование иностранного опыта при анализе и оценивании результатов хо-
зяйственной деятельности предприятий, их финансового состояния и перспектив развития. Тема анализа фи-
нансовой устойчивости является чрезвычайно актуальной, поскольку определяет источники формирования 
капитала предприятия и эффективность управления его структурой.

Ключевые слова: предприятие, финансовое состояние, финансовая устойчивость, методическое обеспе-
чение, показатель.

Annotation. In terms of changes in strategic orientation development of domestic enterprises is important for the 
use foreign experience in the analysis and estimation of results of economic activity of enterprises, their financial con-
dition and prospects of development. The theme of the analysis of financial stability is extremely important, because it 
determines the sources of formation of company’s capital and management efficiency of its structure.

Кeywords: enterprise, financial condition, financial sustainability, methodical support, indicator.

При переході до ринку вітчизняні підприємства потрапили в зону господарської невизначеності та підвище-
ного ризику. Отримавши право на самостійне укладення угод на внутрішньому та зовнішньому ринках, більшість 
виробників вперше зіткнулися з проблемою оцінки фінансового стану підприємства і його стійкості. Практично 
застосовані сьогодні в Україні методи аналізу та прогнозування фінансово-економічної стійкості підприємства 
відстають від розвитку методів за кордоном. 

Проблеми аналізу й оцінки фінансової стійкості підприємства знайшли своє відображення у роботах таких 
закордонних і вітчизняних учених, як: Абрютина М. С., Богданівська Л. А., Виноградов Г. Г., Волкова О. Н., Гі- 
ляровська Л. Т., Грачов А. В., Ковальов В. В., Кравченко Л. І., Мельник М. В., Родіонова М. В., Федотова М. А., Філі- 
моненков О. С., Шеремет А. Д. та ін. Проте на сьогодні не існує універсальних методик аналізу фінансової стій-
кості. 

З огляду на це, тема статті полягає в узагальненні зарубіжного досвіду такого аналізу та порівнянні його із 
вітчизняною практикою.

Незважаючи на те, що у бухгалтерську та статистичну звітність вже внесені і вносяться деякі зміни, в цілому 
вона ще не відповідає потребам управління підприємством в ринкових умовах, оскільки наявна звітність підпри-
ємства не містить будь-якого спеціального розділу і окремої форми, присвяченої оцінці фінансово-економічної 
стійкості окремого підприємства. Фінансовий аналіз проводиться факультативно і не є обов'язковим. Ряд науков-
ців зазначає, що в певних випадках для аналізу фінансового стану підприємства тільки бухгалтерської звітності 
замало, особливо коли йдеться про зовнішніх користувачів інформації, а саме для інвесторів [1].

У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна складова процесу управління під-
приємством. Головним напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефектив-
ності функціонування підприємств, визначення перспектив їх розвитку. Результати фінансового аналізу дають 
відповідь на питання, які найважливіші засоби слід застосовувати для поліпшення фінансового стану підпри-
ємств у конкретний період їхньої діяльності [1; 3]. 

Що стосується фінансової стійкості підприємства, то фінансовий стан підприємства не може вважатися 
стійким, якщо підприємство не отримує прибутку у розмірах, здатних забезпечити необхідний приріст активів 
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і фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення та розширення матеріально-технічної бази підприємств і його 
соціальної сфери.

На рис. 1 наведено основні напрями для аналізу та оцінки фінансового стану підприємства відповідно до 
сформованого на сьогодні світового та вітчизняного досвіду. 

 

Вітчизняний досвід
 
– оцінка майнового стану підприємства;

– аналіз та оцінка платоспроможності та 
ліквідності підприємства;

– аналіз ділової активності;

– аналіз фінансової стійкості;

– аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства

Міжнародний досвід
 
– аналіз активів підприємства;

– аналіз пасивів (зобов’язань, довгострокова 
платоспроможність підприємства, фінансовий важіль);

– аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

– аналіз прибутковості підприємства;

– аналіз ринкової вартості підприємства

Місце фінансової стійкості в практиці аналізу 
фінансового стану підприємства

Основні напрями аналізу й оцінки фінансового стану підприємства як результати 
його господарської діяльності

Рис. 1. Особливості вітчизняного та міжнародного досвіду аналізу фінансового стану підприємства  
та його фінансової стійкості

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємств необхідно оцінити тенденції найбільш загальних 
показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства. Показниками та факторами на-
лежного фінансового стану підприємств, зокрема, можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне викорис-
тання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів [5].

Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства являє собою один із напрямів аналізу фінансового стану 
підприємства. Фінансова стійкість підприємства визначає його фінансову незалежність від зовнішніх позикових 
джерел, здатність підприємства вільно маневрувати фінансовими ресурсами, наявність достатнього розміру влас-
них коштів для забезпечення операційної та інших стратегічних для підприємства видів діяльності.

Стійкість фінансового стану підприємства оцінюється системою абсолютних і відносних показників шляхом 
співвідношення позикових і власних коштів за окремими статтями активу та пасиву балансу.

У вітчизняній практиці використовують абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприєм-
ства. Абсолютний вимір передбачає встановлення типу фінансової стійкості підприємства, використовуючи такі 
показники, як: власний оборотний капітал, розмір запасів, розмір дебіторської заборгованості та короткострокові 
кредити банків. Відповідно до джерел покриття запасів підприємства встановлюється тип його фінансової стій-
кості [2–4]. Що стосується відносних показників фінансової стійкості підприємства, то у вітчизняній і міжнарод-
ній практиці їх кількість і способи розрахунку відрізняються.

У роботах [2; 4] зазначається, що для аналізу й оцінки фінансової стійкості підприємства показників пови-
нно бути не більше семи. У табл. 1 наведено порівняння показників оцінки фінансової стійкості підприємства 
відповідно до вітчизняного та світового досвіду.

Як бачимо з табл. 1, підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства у вітчизняному та закордонному 
досвіді дещо відрізняються, при чому різниця обумовлюється як кількістю застосовуваних показників, так і їх 
складом, а також формулами розрахунку. 

Таким чином, попри таку різницю, основне призначення показників залишається одним – оцінити неза-
лежність підприємства від зовнішніх кредиторів, наявність ресурсів для своєчасного погашення довгострокових 
зобов’язань, здатність обслуговувати кредити за рахунок своєї основної операційної діяльності. 

У свою чергу, закордонні підприємства мають додаткові можливості збереження фінансової стійкості, що 
сформовані розвитком фондових бірж, які дозволяють підприємству управляти та збільшувати свою ринкову 
вартість. Якщо така вартість збільшується за рахунок доходної частини активів підприємства, то його фінансова 
стійкість також буде зміцнюватися.
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Таблиця 1
Показники для аналізу фінансової стійкості підприємства у вітчизняній і закордонній практиці

Назва показника
Формула для розрахунку

Характеристика
Вітчизняний досвід Закордонний досвід

Коефіцієнт автономії Власний капітал /  
всього джерел коштів Не розраховується

Характеризує рівень фінансу-
вання активів за рахунок влас-
ного капіталу

Коефіцієнт фінансової 
залежності

Всього джерел коштів /  
власний капітал

Сукупні пасиви /  
Сукупні активи

Характеризує рівень фінан-
сування активів за рахунок 
зобов’язань

Коефіцієнт фінансового ризику Залучені кошти /  
власний капітал

Змагальна заборгованість / 
власний капітал

Характеризує рівень залежності 
підприємства від зовнішніх 
агентів

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу

Власні оборотні кошти /  
власний капітал

Власні оборотні кошти /  
власний капітал

Частка оборотного капіталу у 
власному капіталі підприємства

Коефіцієнт структури покриття 
довгостроковий вкладень

Довгострокові зобов’язання / 
необоротні активи Не розраховується

Яка частина необоротних акти-
вів профінансована зовнішнім 
інвестором

Коефіцієнт довгострокового 
залучення коштів

Довгострокові зобов’язання / 
(довгострокові зобов’язання +  

+ власний капітал)

Довгострокові зобов’язання / 
(довгострокові зобов’язання + 

+ власний капітал)

Показує частку залученого 
капіталу у всьому капіталі під-
приємства

Коефіцієнт фінансової 
незалежності капіталізованих 

джерел

Власний капітал /  
(довгострокові зобов’язання +  

+власний капітал)
Не розраховується

Показує частку власного капі-
талу у всьому капіталі підпри-
ємства

Відношення дебіторської 
заборгованості до сукупних 

активів
Не розраховується Дебіторська заборгованість / 

сукупні активи
Яка частина капіталу утворена 
дебіторською заборгованістю

Коефіцієнт покриття відсотків Не розраховується Прибуток до оподаткування / 
відсотки за кредитом

Ступінь забезпеченості витрат, 
пов’язаних із обслуговуванням 
зобов’язань прибутком підпри-
ємства

Вітчизняні підприємства такої можливості не мають, тому більшість з них сьогодні прагне до максимальної 
автономії, що обмежує можливості їх стратегічного розвитку.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Колодізєва Т. О. 
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Анотація. Розглянуто поняття «конкурентоспроможність» і «система управління конкурентоспро-
можністю»; виділено рівні конкурентоспроможності, блоки, що характеризують типи конкурентних пере-
ваг, а також сформульовано особливості створення системи конкурентоспроможності підприємства.
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Аннотация. Рассмотрены понятия «конкурентоспособность» и «система управления конкурентоспо-
собностью»; выделены уровни конкурентоспособности, блоки, характеризующие типы конкурентных преи-
муществ, а также сформулированы особенности создания системы конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, система менеджмента кон-
курентоспособности.

In modern conditions forms of competitiveness become more stringent because the loss of reached positions is 
dangerous due to the high rate of economic development. It is possible to return lost competitive advantages and market 
positions only by attracting significant intellectual, human and financial resources. The development of competition is 
accompanied increase of the competitiveness level of the produced goods and services.

Competitiveness category holds one of the main places in a number of major economic characteristics.
Under competitiveness in general terms it refers the ability of various market entities to the success competition 

with competitors, which is not only fully shows market requirements buy it also orients subjects of competitiveness to 
active steps to conquer market positions, their retention, strengthening and expansion.

Forming the category of competitiveness, methods of creation competitive products, competitive industries and 
enterprises has general basis in marketing relations development and between different economical blocks and unities. 
Competition amplification for sales markets against the background of the formation of the world economy under the 
influence of globalization processes.

Competitiveness within the global economy has four levels, each of them has its own parameters:
level of global economy as competitiveness of goods and services, which are produced in conditions of international  −

organizations, enterprises, regional intergovernmental economic unions and world trade and political structures;
level of government’s production capacity as competitiveness of the  raw materials, energy resources, goods,  −

services, labor in the country;
competitiveness level of organizations, enterprises and corporations that produces different resources, goods and  −

services;
level of effectiveness of government economy functioning as functioning of all aggregate state and public  −

institutions and organizations that  provide  consistency of all economic mechanism of the country and its effective 
cooperation with other countries. All of these make conditions for positive economics dynamic and social stability and 
allows organizations to work efficiently not only inside the country but also beyond its borders.

On the level of global economy, individual countries and integrations of several countries can be subjects of com-
petitiveness. Integrations of several countries should agree to conduct a pre-agreed economic policy, by they should cre-
ate aggregate competitive advantages at the macro level.

Principles of creation system of the competitiveness management at this level originate in the economic theory, 
some concepts are partially reflected in management systems of such organizations as WTO, EU, International Bank for 
Reconstruction and Development and other regional and inter-regional economic unions. Approach for creating and 

© Kasumova A., 2016 
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managing competitive advantages competitiveness and the definition of the main indicators of these systems are formed 
in the modern system of world economy.

Factors that ensure competitiveness of the national economy are grouped into the three main blocks which charac-
terize type of the competitive advantages. These factors are presented at the fig. 1.

 Factors

availability of competitiveness 
of different resources’ types 

which allows them to produce 
more qualitative goods in 

comparison with competitors

resource

set of organizational, 
economic, scientific and 

technological factors which 
allows subjects of competitive-
ness to achieve high efficiency 

of used resourses and to 
reduce costs and price

tactical

set of strategic decisions and 
development programs of the 

enterprise which allows better usage 
for its resource base for formation 

unique way of the development which 
make subjects inaccessible to global 

competitors [1]

strategical

Fig. 1. Factors ensuring competitiveness of the national economy

Each of mentioned factors has influence to the creation of competitive advantages at one or another economical 
level [2].

Micro level represents final result of the competitiveness, which ends by customer preferences and goods pur-
chases. In this case, product is the subject of competitiveness (carrier of the competitive advantage). In this case, com-
petitiveness is expressed in the form of a combination of product’s quality and price. Additional factors connected with 
factors which in most cases form consumer preference especially service, duration of the warranty and sufficient number 
of service centers are added to such factors as price and quality.

In a deeper consideration of the competitive advantages, products and services competitiveness formation all pro-
cess can’t be evaluated only by two indicators, especially through bringing them to the integral indicators (in particular 
ratio of quality and price). Process of determination competitiveness indicators should be based on a comprehensive 
study of products characteristics, the variety of which requires different evaluation methodologies.

It should be noted, that there is no universal methodologies of competitiveness evaluation for all types of products. 
Specific conditions for the formation and maintenance of competitive advantages will be different in each area of com-
mercial activity, and a result will depend on the competitive potentials, rival in the market of goods and services.

System of indicators of product competitiveness shows achieved level which were realized in products and ser-
vices, because the product has been already maken and its parameters have been defined.

To maintaining competitive advantage in the markets of goods it is necessary to predict the development of the 
main indicators of competitiveness in time to achieve superior competitive product characteristics, ahead of competitors. 
All of this is main goal of development the effective system of enterprise competitiveness management [3]. 

Enterprise competitiveness, and various kinds of producers’ associations is analyzed at the mesolevel. There is a 
process of formation product’s competitive advantages, their combined competitiveness, which is derived from a com-
mon potential of the enterprise, industrial relations system, technical level of equipment, the effectiveness of its usage, 
staff development and it is connected using the most advanced forms and methods of production processes organization, 
ability of management to build their strategies so ahead of competitors, forecasting the development of the situation on 
the markets, and as a result probable positive result, largely shape the situation on the basis of their strategic objectives.

At this level competitiveness is characterized by set of indicators which can vary depending on the enterprise ac-
tivity. However management of the competitiveness cannot be done only on the basis of indicators, because in this case 
competitive advantages are ensured and competitive superiorities are created, they are temporary in nature. As for today 
development of an effective development strategy by the enterprise is the predominant direction of the competitive ad-
vantages formation [4].

Competitiveness of the enterprises, corporate associations, branches, branch’s complexes, their coordinated interac-
tion not only among themselves but also with the state and public institutions are formed at the macro level. It creates 
conditions for a positive economic dynamics and social stability and allows enterprises to operate with maximum ef-
ficiency.

The ability to predict product competitiveness, long-term services in the future as much as possible in order to 
create competitive advantages for products and services, while using innovative design techniques is considered while 
creating a system of enterprise competitiveness management [5]. 
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Main approaches for the creation a system of enterprise competitiveness management are in the theory of design 
of large organizational and economic engineering systems. Person’s participation as an object of the management and as 
the control unit is peculiarity of these approaches [6].

Specific of effective enterprise competitiveness management consists in the necessity of compatibility and adequacy 
in decision-making and management in the area of competitive advantages of the following components which should be 
necessarily present in the process of products reproduction: organizational structure, human-machine systems, technical 
and technological system, financial structure.

In this way, system of enterprise competitiveness management is an integrated system of enterprise’s complex 
management, which must be able to adequately respond to the impact of the global economic mechanism in terms of 
external and internal interests of the company. Management process in this system is connected with organizational, 
technical, resources, market, qualitative and managerial types of indicators, assessment of the possibilities of innovation 
conduction and harmonious of the internal climate of enterprise development, also it is necessary to analyze cumulative 
market requirements to the enterprise’s products, predict and optimize profit and costs of enterprise activity. 
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Annotation. In the article the technique of internal audit personnel management system in joint stock companies.  
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Внутрішній аудит управління персоналом є однією зi склaдних і трудомicтких ділянок пeрeвiрки. Це 
обумoвлeно тим, щo в сучacних умовах виникає необхідна потреба в проведенні внутрішнього аудиту, що 
спрямoвaний на oцiнку ефeктивнoстi використання трудових ресурсів, стану бухгалтерського обліку і внутріш-
нього контролю операцій, пов’язаних із розрахунками щодо заробітної плати персоналу. Сaмe тому основною 
лaнкoю в сиcтeмi упрaвлiння персоналом повинна стати служба внутрішнього аудиту (СВА), в обов'язки якої 
мають входити розробка та впровадження у практичну діяльність прогресивних систем нарахування заробітної 
плати. 

Метою статті є розробка рекомендацій і обґрунтування етапів проведення внутрішнього аудиту системи 
управління персоналом.

Внутрішній аудит персоналу спрямовано на: консультування і розробку рекомендацій з питань удоскона-
лення організації праці і виробництва; надання практичної допомоги працівникам і вищому управлінському 
складу акціонерного товариства (АТ); формування рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності, 
упровадженої в АТ системи матеріального стимулювання та мотивації працівників тощо. Саме тому в сучасних 
умовах управління організацією виникає об’єктивна потреба в проведенні комплексного внутрішнього аудиту 
ефективності управління персоналом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо питань проведення внутрішнього аудиту персоналу потребує 
подальшого та більш детального дослідження. Це обумовлено тим, що в роботах таких авторiв, як В. А. Єрофєєвої 
[1, с. 465–483], С. І. Жминько, М. Ф. Сафонової [2, с. 170–172], В. В. Немченко [3, с. 198–203], досліджуються та роз-
криваються лише наявні підходи щодо організації та проведення аудиту розрахунків із персоналом.

Аналіз літературних джерел вказує на відсутність комплексного підходу щодо етапів проведення внутріш-
нього аудиту системи управління персоналом в акціонерних товариствах України.

Аудит внутрішньої ефективності системи управління персоналом в АТ прийнято проводити за такими рів-
нями: 1) внутрiшнiй aудит трудoвoго потенцiaлу організації; 2) внутрішній аудит трудових процесів управління; 
3) внутрішній аудит функцій управління персоналом; 4) внутрішній аудит розрахунків із персоналом. 

Виділені рівні спрямовані на задоволення довгострокових і короткострокових інтересів вищого керівництва 
і управлінського персоналу АТ. Саме тому технологія проведення внутрішнього аудиту спрямована на оцінку 
взаємозв'язку елементів у системі управління персоналом АТ. 

Слід зазначити, що внутрішній аудит управління персоналом повинен розглядати питання, пов'язані з впли-
вом організації управління персоналом і не повинні обмежуватися наведеними вище напрямами перевірок. 

З метою підвищення ефективності проведення внутрішнього аудиту управління персоналом в АТ пропо-
нується проведення перевірок за такими етапами: 

1) попередня оцінка умов проведення внутрішнього аудиту. На цьому етапі розробляється стратегія роботи 
СВА в частині проведення внутрішнього аудиту управління персоналом АТ; 

2) розробка плану і робочих документів внутрішнього аудиту управління персоналом. На цьому етапі визна-
чається: послідовність і систематичність проведення внутрішнього аудиту; види аудиторських процедур; способи 
проведення перевірок та ін.; 

3) отримання аудиторських доказів. На цьому етапі визначається і систематизується інформаційна база та 
джерела отримання аудиторських доказів. Цей етап є ключовим і виступає основним джерелом інформації для 
проведення аналізу й аудиторських розрахунків, які безпосередньо впливають на аудиторські рекомендації в час-
тині підвищення ефективності управління персоналом. На цьому етапі необхідно ретельно проводити внутрішній 
аудит розрахунків з персоналом. Виявлені помилки в процесі проведення аудиту витрат на оплату праці повинні 
оформлятися в робочий документ, у якому аудитор здійснює розрахунок і зіставлення фактично нарахованої та 
виданої заробітної плати, які знайшли відображення на рахунках обліку та в облікових регістрах. 

Виділені етапи мають бути спрямовані на збір аудиторських доказів та розробку рекомендацій стосовно 
удосконалення наявних систем розрахунків із персоналом. Саме тому внутрішньому аудитору необхідно зосеред-
ити увагу на дослідженні вже інаявних систем і форм з метою рекомендації найбільш оптимальної. Це зумовлено 
тим, що від правильної організації системи управління персоналом на підприємстві залежить якість праці та 
розмір витрат на її оплату; 

4) аналіз аудиторських доказів і попередня оцінка результатів внутрішнього аудиту управління персоналом. 
На цьому етапі здійснюється аналітична обробка отриманої інформації та дається попередня оцінка результатів 
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внутрішнього аудиту. Зокрема, на цьому етапі: проводиться аналіз факторів зовнішньої і внутрішньої середи, яка 
впливає на систему управління персоналом; аналіз ефективності використання трудових ресурсів; дається оцінка: 
плануванню і організації праці; підбору персоналу; навчанню і професійному розвитку; плануванню кар'єрного 
зростання; оплаті праці та ін. Складність проведення аналізу цих елементів полягає у визначенні оціночних по-
казників [4]. 

Через велику кількість напрямів внутрішнього аудиту системи управління персоналом виникає об'єктивна 
необхідність у більш детальній розробці eтaпiв його проведення, якi повиннi відрізнятися комплексністю і взаємо-
пов’язаністю всіх складових елементів і враховувати сучасні вимоги до персоналу. 

У процeсі написання статті зазначено такі рекомендації:
1) технологія проведення внутрішнього аудиту системи управління персоналом дозволить об'єктивно оці-

нити діяльність АТ та переконатися у взаємній відповідності цієї діяльності і стратегії розвитку АТ, регламентації 
трудових стосунків і законів, правил, інструкцій і методик; 

2) за результатами внутрішнього аудиту ефективності системи управління персоналом АТ можна визначити 
напрями щодо зміни і вдосконалення стандартів, які визначають формування соціально-економічних і трудових 
відносин в організації. 

Таким чином, для виконання поставлених цілей діяльності акціонерних товариств необхідно впровадити 
службу внутрішнього аудиту, яка буде спрямована на оцінку ефективності використання трудових ресурсів, стану 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій підприємства.  

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Доровськой О. Ф. 
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Аннотация. Исследована экономическая сущность понятия “факторинг”, определены его преимущества 
и недостатки. Раскрыты содержание и последовательность предоставления факторинговых операций в ры-
ночной экономике. Проанализированы особенности функционирования рынка факторинговых услуг в Украине 
в 2010–2014 гг. и определены пути его реформирования.

Ключевые слова: небанковские учреждения, факторинг, факторинговая компания, факторинговые услу-
ги, финансовое посредничество.

Annotation. Economic essence of the concept “factoring” are studied and its advantages and disadvantages are 
determined. The content and sequencing of factoring transactions in market economy are revealed. the Peculiarities of the 
activity of  factoring companies in Ukraine in 2010-2014 are analyzed and the ways of its reformation are determined.

Кeywords: non-banking institutions, factoring, factoring company, factoring services, financial intermediation.

Вступ. У сучасних умовах Україна знаходиться на етапі складних ринково-демократичних перетворень, що 
актуалізує перед наукою і практикою пошук нових, більш дієвих шляхів розвитку економіки країни. Одним із та-
ких шляхів є активізація роботи промислових підприємств. Однак для забезпечення фінансової платоспромож-
ності промисловим підприємствам потрібні значні кошти, якими більшість із них не володіє, а деякі з них і досі 
мають значну кредиторську заборгованість. Для фінансування цих процесів слід активніше залучати зовнішні 
фінансові джерела, у першу чергу, кошти небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема факторингових 
компаній.

Аналіз останніх публікацій. Визначенню ролі і механізмів функціонування факторингових компаній при-
свячені роботи як зарубіжних, так і українських вчених, а саме Б. Гапа, Дж. Гілберта, Дж. Кеммела, П. Роуза, 
Ж. Перара, Ф. Селінджера, У. Томаса, М. Формана, В. Анісімова [1], О. Апарова [2], О. Бартоша, Л. Бережної,  
О. Добровольської [3], А. Доліновської, І. Лопушинського [4], Д. Пашко, А. Савченко, Н. Ярошевича та ін. Однак 
проблеми функціонування і розвитку факторингових компаній в економіці України є недостатньо вивченими  
і потребують подальшого наукового опрацювання.

Метою цієї статті є вивчення сутності факторингу, аналіз динаміки ринку факторингових послуг в Україні  
у 2010–2014 рр. і визначення перспектив його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою ринкової інфраструктури є факторингові компанії. 
Вивчення основних підходів до визначення економічної сутності факторингу [1–4] дозволяє автору розглядати 
його як діяльність, пов’язану із кредитуванням підприємств шляхом викупу їх дебіторської заборгованості фінан-
совим посередником – фактором (банком, страховою компанією, спеціалізованою фірмою). Фактор-компанія, 
укладаючи угоду із підприємством, викуповує його заборгованість, покриває кредитні (відсоткові) ризики і за-
безпечує інформаційний, страховий, юридичний і бухгалтерський супровід. Іншими словами, фактор купує  
у підприємства право вимоги до боржника, стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик  
у разі їхньої несплати, хоча кредитоспроможність боржників заздалегідь перевіряється [2, с. 19–20; 3]. 

В узагальненому вигляді механізм надання факторингових послуг у ринковій економіці можна подати у ви-
гляді схеми (рис. 1).

ПокупецьПостачальник

Перевірка 
платоспроможності покупця

Акцент розрахункових 
документів

Банк

Рис. 1. Зміст і послідовність фактoрингових операцій [4]

Проаналізувавши рис. 1, можна стверджувати, що порівняно з іншими видами небанківських фінансово-
кредитних установ факторингові компанії у ринковій економіці мають певні переваги, основними серед яких є 
такі:

1) відсутність потреби в наданні застави;
2) відсутність впливу суми фінансування на заборгованість за кредитами в балансі клієнта і зменшення об-

сягу дебіторської заборгованості; 
3) своєчасне отримання грошових коштів клієнтом унаслідок передачі дебіторської заборгованості; 
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4) поєднання фінансування з іншими видами послуг, зокрема кредитним менеджментом, бухгалтерським 
обліком, захистом від ризиків, консалтингом [3, с. 22]. 

Проте поряд із означеними перевагами існують і певні недоліки факторингових компаній. Насамперед це 
досить жорсткі вимоги комерційних банків або фінансових компаній до документів, що подаються та стосуються 
продажу товарів (надання послуг). Для прийняття рішення з обслуговування клієнта фактору необхідно надати 
його статутні документи компанії, а також документи, що підтверджують повноваження директора (голови прав-
ління), фінансову звітність та ін. Після ухвалення факторинговою компанією позитивного рішення із клієнтом 
укладається факторингова угода. В межах такої угоди клієнт надає первинні документи (накладні), які підтвер-
джують факт реалізації продукції (надання послуг). На основі цих документів фактор-компанія відкриває необ-
хідне клієнтові приватне фінансування.

Факторингові компанії (фактори) як фінансові посередники досить поширені у розвинутих країнах світу 
(США, Японії, Австралії, Канаді, Китаю, Німеччині, Великій Британії, Франції, Сінгапурі, Південній Кореї та ін.). 
Про це свідчать такі дані: впродовж 2008–2013 рр. загальносвітовий обсяг факторингових операцій збільшився 
майже на 1 млрд євро і у 2013 р. досяг показника у 2,231 млрд євро. До речі, це на 4,6 % більше порівняно з 2012 р. 
У 2013 р. члени Міжконтинентальної факторингової групи (FCI) забезпечили понад 60 % загального обсягу факто-
рингових операцій у світовій економіці. Така позитивна динаміка дає підстави прогнозувати, що до 2020 р. може 
відбутися глобальний зсув у бік фінансування торговельних операцій за схемою “open-account”, яка може досягти 
майже 90 % загальносвітового ринку торгівлі [5]. 

У той же час в Україні ринок факторингових послуг бере початок лише з середини 90-х р. ХХ ст., і на цей 
час ці типи фінансово-кредитних установ в економіці України ще не набули широкого розповсюдження. Вра-
ховуючи особливості сучасного етапу розвитку економіки України, факторингові компанії створюються не як 
повноцінні ринкові фінансові посередники, а як “кептивні” факторингові компанії, що зорієнтовані в основному 
на обслуговування обмеженого кола суб’єктів у межах одного холдингу або фінансово-промислової групи (ФПГ). 
Прикладом факторингової компанії, яка в Україні утворилася саме у такий спосіб, є фактор-компанія “Арма Фак-
торинг”. Ця компанія з’явилася на ринку фінансового посередництва у травні 2004 р. і досі успішно надає послуги 
факторингу 15 клієнтам по всій Україні. 

Отже, до особливостей ринку факторингового посередництва в Україні можна віднести:
1) домінування на ринку факторингових послуг України великих комерційних банків (Укрсоцбанку, При-

ватбанку, VAB-банку [3, c. 39–44];
2) використання комерційними банками при оцінці потенційного клієнта факторингу типової схеми кре-

дитування;
3) здійснення банками операцій факторингу без фінансування додаткових послуг, що суперечить міжнарод-

ній практиці і самій сутності факторингу;
4) недосконалість українського законодавства з контролю за якістю факторингових послуг;
5) відсутність стратегії реформування фінансової системи України взагалі і ринку факторингових послуг зо-

крема.
Окрім того, серйозною проблемою функціонування ринку факторингових послуг в Україні залишаються 

високі відсоткові ставки по кредитах. Для порівняння: у країнах Європейського Союзу вартість факторингових 
операцій складає не більше 2 % від суми кредитування. В Україні ж середньозважена відсоткова ставка на ринку 
факторингових послуг складає понад 50 % від загальної суми кредитування [4, с. 26–28; 5, с. 131–134]. Усього станом 
на 30.09.2014 р. у Державному реєстрі небанківських фінансово-кредитних установ України містилася інформація 
про 112 факторингових компаній, які мають право надавати відповідні послуги [6]. Ці компанії уклали 14 908 фак-
торингових угод на суму 7 266,6 млн грн і виконали 13 829 факторингових угод на суму 7 738,9 млн грн. За оцінка-
ми експертів, динаміка ринку факторингових операцій в Україні у 2012–2014 рр. була на досить низькому рівні, 
внаслідок чого значна кількість факторингових компаній або повністю припинили факторингову діяльність, або 
серйозно посилили свої вимоги як до клієнтів, так і до їх дебіторів, суттєво підвищивши як відсоткові ставки за 
кредитами, так і комісійні виплати [4, с. 25–26]. 

Враховуючи важливу роль факторингових компаній в економіці України, необхідно вжити певних заходів 
для розвитку ринку факторингових послуг в Україні, що, на думку автора, має полягати у такому: пільгове опо-
даткування нових фінансових компаній, які пропонують факторингові послуги; закріплення в українському за-
конодавстві стандартів контролю за якістю надання факторингових послуг; створення Державної факторингової 
компанії для обслуговування боргів кредитних спілок.

Висновки. Визначено економічну сутність поняття ”факторингова компанія”, що розуміється як діяльність, 
пов’язана із кредитуванням підприємств шляхом викупу їх дебіторської заборгованості фінансовим посередни-
ком – фактором (банком, страховою компанією, спеціалізованою фірмою). Доведено, що головними перевагами 
факторингових компаній порівняно з іншими типами фінансово-кредитних установ є відсутність впливу суми 
фінансування на заборгованість за кредитами в балансі клієнта за зменшення обсягу дебіторської заборгованості 
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і поєднання фінансування іншими видами сервісу, зокрема кредитним менеджментом, бухгалтерським обліком, 
захистом від ризиків, консалтингом. Встановлено, що головною негативною рисою розвитку факторингових по-
слуг в Україні є високі відосткові ставки за кредитами, саме тому головним шляхом оптимізації діяльності небан-
ківських інститутів в Україні визначено удосконалення роботи фактор-компаній через надання факторингових 
послуг без регресу. Тому подальші наукові розвідки автора будуть спрямовані у бік пошуку шляхів підвищення 
ефективності надання факторингових послуг без регресу. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, викладач Черкашина Т. С. 
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На сегодняшний день теневая экономика является одной из важнейших проблем, которая сдерживает раз-
витие мирового сообщества. Некоторые разновидности теневой деятельности, такие как наркобизнес, торговое 
пиратство, отмывание денег, финансирование терроризма и другие, признаны угрозами национальной безопас-
ности, и поэтому их считают глобальными проблемами современности. Данное экономическое явление также 
влияет на «здоровье» национальных экономик, благосостояние населения и уровень внутреннего правопорядка. 

Анализу теневой экономики на мировом уровне посвящены работы таких известных ученых, как Э. Фейг, 
А. Блейдс, Б. Фрей, Х. Век Ханнеман, Б. Вейсброд, Дж. Гершуни, К. Баделт, Н. Лоайза, К. Моррис и М. О’Хиггинс. 
Некоторые экономисты указывают на тесную взаимосвязь теневой экономики и коррупции, подчеркивая, что 
«подпольная экономика» не противостоит «формальной», а тесно интегрирована в неё [2, с. 334].

Понятие «теневая экономика» зародилось в процессе разработки организационно-правовых мероприятий 
по борьбе с отмыванием капиталов незаконного происхождения. В современной экономической литературе су-
ществует множество различных определений теневой экономики (рис. 1), которые свидетельствуют о том, что это 
экономическое явление имеет сложный многогранный характер [1, с. 53].

воспроизводимая система негативных экономических отношений, которая способна 
подчинить своим интересам легальную экономику, парализовать нормальную работу 
государства в целом

неконтролируемые обществом и скрываемые от него производство, распределение, 
обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег и услуг

экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, 
в обход существующих государственных законов и общественных правил

совокупность разнотипных экономических отношений и неучтенных, нерегламенти-
рованных и противоправных видов экономической деятельности

Теневая 
экономика

теневая экономика включает всю экономическую деятельность, которая по каким-либо 
причинам не учитывается официальной статистикой и не попадает в ВНП

Рис. 1. Основные определения теневой экономики

Теневая экономика воспроизводимая система негативных экономических отношений, которая спо- 
собна подчинить своим интересам легальную экономику, парализовать нормальную работу государства в целом:

теневая экономика включает всю экономическую деятельность, которая по каким-либо причинам не  −
учитывается официальной статистикой и не попадает в ВНП;

экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих  −
государственных законов и общественных правил;

совокупность разнотипных экономических отношений и неучтенных, нерегламентированных и противо- −
правных видов экономической деятельности;

неконтролируемые обществом и скрываемые от него производство, распределение, обмен и потребление  −
товарно-материальных ценностей, денег и услуг.

В начале 21 века в развитых странах теневая экономика была эквивалентна в среднем 15 % ВВП, в странах 
с переходной экономикой – 23 %, а развивающихся – 39 %. На данном этапе лидирующие позиции занимают 
такие страны, как: Украина – 47 % ВВП, Россия – 45 % ВВП, Болгария – 31 % ВВП, Румыния – 28,1 % ВВП, Хорва-
тия  – 28 % ВВП, Турция – 27,2 % ВВП [3]. 

По мнению профессора Шнайдера: “Можно было бы расправиться и с 20–30 % теневой экономикой по-
средством умной политики, но не более того” [4]. Научно доказано, что показатель теневой экономики 40–50 % 
является критическим. На этом рубеже влияние теневых факторов на хозяйственную жизнь становится настолько 
ощутимым, что противоречие между легальными и теневыми укладами наблюдается практически во всех сферах 
жизнедеятельности общества.

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства выдвинул несколько 
основных причин «ухода в тень», главной из которых являются высокие налоговые ставки (рис. 2).

Согласно данным причинам выделяются следующие основные виды теневой экономической деятельно-
сти: взяточничество, отмывание денег, финансирование терроризма, коррупция и оргпреступность. Наиболее 
значительный удельный вес в теневой экономике занимает процесс так называемого «отмывания денег», то есть 
переход от формальных финансов к неформальным. Другими словами, это система действий, целью которых яв-
ляется возвращение ценных бумаг и денег незаконного происхождения на легальный финансово-экономический 
рынок.
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Рис. 2. Причины теневой экономики

Данный процесс свойственен группам «финансового рая»:
1. Острова Джерси, Гернси и Сарк, которые располагаются в проливе Ла-Манш и входят в состав Соеди-

ненного Королевства. Тем не менее, они пользуются независимостью в финансовой и налоговой сфере от Велико-
британии и стран Европейского Союза.

2. Каймановы острова (Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак) на сегодняшний день обладают 
свободой в экономическом плане, благодаря этому для фирм и офшорных предприятий предусматриваются 
выгодные льготы, такие как освобождение от налогов на юридические лица, от выплаты социальных и страховых 
взносов, налога на доход и НДС.

3. Банки-призраки располагаются в так назваемых малых государствах (острова Науру, Вануату, Тонга, 
Антигуа, Барбуда, Маршалловы и Марианские острова), которые также обладают характеристики финансовых 
парадигм, но на которых действуют не только нормы, обеспечивающие секретность банковских операций, но 
и сугубо разрешительные правила открытия отдельных банков [5, с. 336].

Основным направлением борьбы с системой «отмывания денег» является государственное регулирование. 
Для снижения уровня теневой экономики выдвигаются множество различных методов преодоления дан-

ной проблемы. В 1990-е годы на саммите «большой семерки» в Париже была создана международная Группа 
разработки финансовых мер борьбы с теневой экономикой ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on Money 
Laundering, FATF). В резолюции ФАТФ сказано, что странам следует принять меры, в том числе законодательные 
меры, позволяющие их компетентным органам конфисковать отмываемое имущество, доходы от отмывания де-
нег или основных преступлений, инструментов, используемых или предназначенных для использования в целях 
совершения таких преступлений. Такие меры должны включать предоставление этим органам полномочий на: 

определение, отслеживание и оценку имущества, подлежащего конфискации;  −
принятие мер, обеспечивающих замораживание и арест в целях предотвращения любых сделок, переда- −

чи или распоряжения таким имуществом; 
принятие мер с целью предотвращения или нейтрализации любых действий, которые не дают государ- −

ству разыскать имущество, подлежащее конфискации;
принятие любых надлежащих следственных мер. −

Также одним из методов борьбы с теневой экономической деятельностью является введение, так называе-
мых, непрямых или «косвенных» методов контроля налоговой системы, в частности контроль доходов и расходов 
налогоплательщиков. Если расходы будут превышать сумму задекларированных доходов, тогда можно заметить, 
что лицо имело дополнительный источник поступления денежных средств, которые не были задекларированы 
в установленном порядке [6]. Такие методы активно применяются на всей территории Европейского Союза, осо-
бенно, в Германии, Франции, Бельгии, Австрии и Швеции.

Необходимый результат от этих механизмов противоборства теневой экономики будет получен вследствие 
усиления контроля над экономической деятельностью. И чтобы использование жестких методов контроля было 
положительно воспринято в обществе, необходимо для начала привлечь капитал, выведенный из-под налогоо-
бложения, в легальный сектор экономики [7, с. 118]. 

Также чрезвычайно важным методом борьбы с теневой экономикой является легализация активов, другими 
словами узаконивание, декларация, перевод активов в «прозрачную» юрисдикцию. Без признания права соб-
ственности, без устранения возможности для постоянного просмотра результатов распределения собственности 
в государстве дорога долгосрочным инвестициям будет закрыта. Применение легализации доходов и имущества 
субъектов налогообложения имеет как положительные, так и отрицательные стороны, влияние которых нужно 
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ограничивать средствами государственного регулирования и контроля и последующим введением непрямых ме-
тодов контроля доходов и расходов физических лиц. В то же время нельзя допускать вседозволенности, снижать 
штрафы и смягчать административную и уголовную ответственность, чтобы не допустить разрастания крими-
нального сектора [7, с. 119].

Таким образом, можно сказать, что задачей всех стран на современном этапе является создание жесткого 
налогового контроля, новых систем борьбы с отмыванием денег и финансового мониторинга для уменьшения 
влияния теневой экономики, а наказание за преступления должно превышать выгоду от уклонения уплаты на-
логов и нарушения закона.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Лесная И. Ф. 
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Анотація. Проведено обґрунтований вибір оптимального напрямку підвищення фінансових результатів 
підприємства з використанням методу аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті. Розкрито основні етапи вибору аль-
тернатив за сукупністю критеріїв та обґрунтовано вибір пріоритетної альтернативи серед запропонованих, 
що дозволить максимально підвищити розмір фінансових результатів підприємства.

Ключові слова: фінансові результати, шляхи підвищення фінансових результатів, метод аналізу ієрар-
хій, критерії, альтернативи, матриця попарних порівнянь, пріоритетність.

Аннотация. Проведен обоснованный выбор оптимального направления повышения финансовых резуль-
татов предприятия с использованием метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати. Раскрыты основные этапы 
выбора альтернатив по совокупности критериев и обоснован выбор приоритетной альтернативы среди пред-
ложенных, что позволит максимально повысить размер финансовых результатов предприятия.
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Annotation. A reasonable choice of optimal towards improving financial results using the analytic hierarchy pro-
cess T. Saaty. The basic stages of choosing alternatives on set criteria and informed choice among alternatives proposed 
priority that will maximize the size of financial results.
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Будь-яке підприємство намагається збільшити розмір своїх фінансових результатів. Фінансові результати – 
це основний показник, що відображає ефективність функціонування підприємства, формує фінансову базу для 
його розвитку, забезпечує фінансову стійкість та автономність. У цьому зв’язку однією з найважливіших задач 
фінансового менеджменту на підприємстві є забезпечення постійного та стабільного зростання фінансових ре-
зультатів його діяльності, що обумовлює актуальність дослідження. 

Чимало науковців досліджували шляхи підвищення фінансових результатів. Серед них Т. Сааті [1], Ф. Бути-
нець [2], В. Кігель [3], Н. Мірко [4], В. Мец [5] та багато інших. Однак і на сьогодні не існує універсального шляху 
підвищення фінансових результатів, що свідчить про актуальність цього питання та вимагає здійснення подаль-
ших досліджень.

Метою статті є обґрунтування вибору шляхів підвищення фінансових результатів підприємства за допомо-
гою методу ієрархій Т. Сааті.

Метод ієрархій Сааті на сьогодні є одним із найчастіше застосовуваних методів пошуку рішення задач бага-
токритеріального вибору. Основним завданням методу є підтримка прийняття рішень за допомогою ієрархічної 
композиції завдання і рейтингування альтернативних рішень з подальшим розрахунком найбільш прийнятного 
варіанта із багатьох аналізованих [1].

Першим етапом реалізації вказаного методу є декомпозиція проблеми та побудова її ієрархії. Сама пробле-
ма має вигляд ієрархічно впорядкованих елементів, а саме: мети рейтингування, критеріїв оцінки альтернатив, 
альтернатив і системи зв’язків, що вказують на взаємовплив критеріїв і рішень. 

У дослідженні метою рейтингування є зростання фінансових результатів підприємства. Альтернативами 
виступають такі шляхи підвищення фінансових результатів підприємства:

збільшення ціни (А1); −
зниження собівартості виробництва (А2); −
збільшення обсягів виробництва (А3); −
підвищення продуктивності праці на підприємстві (А4). −

Критерії оцінки альтернатив залежать від бачення проблеми суб’єктом аналізу. У дослідженні пропонують-
ся такі критерії оцінки альтернатив:

вартість реалізації (Е1); −
строк реалізації (Е2); −
складність впровадження на підприємстві (Е3); −
необхідність залучення додаткових джерел фінансування (Е4). −

Результат декомпозиції проблеми, її ієрархію і встановлення зв’язків наведено на рис. 1.

 
Зростання фінансових 

результатів підприємства

Е1

А1 А2 А3 А4

Мета

Критерїї

Шляхи підвищення 
фінансових результатів 

Е2 Е3 Е4

Рис. 1. Декомпозиція задачі ієрархії вибору шляхів підвищення фінансових результатів підприємства



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

163

Відповідно до наведеної ієрархії необхідно визначити найбільш імовірний шлях підвищення фінансових 
результатів (альтернативи А1, А2, А3, А4) на основі вищезгаданих критеріїв (Е1, Е2, Е3, Е4).

На другому етапі визначаємо пріоритети критеріїв та оцінюємо альтернативи за критеріями на основі ма-
триць парних порівнянь.

Розрахуємо пріоритетність критеріїв, що використовуються для оцінки альтернатив та заповнимо табл. 1. 
Для розрахунку скористаємося такими формулами:

 
1

,
n

ni ij
i

W a
=

= ∏  
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(2)

де      W – компонента власного вектора матриці (середнє значення оцінок пріоритетності);
Wнорм – нормований вектор матриці попарних порівнянь (вектор пріоритетів);
aіj – значення елементів матриці.

Таблиця 1
Матриця парних порівнянь критеріїв, що використовуються для оцінки альтернатив

Е1 Е2 Е3 Е4 Wi Wнорм

Е1 1 3 5 0,20 1,32 0,21

Е2 0,33 1 3 0,14 0,61 0,10

Е3 0,20 0,33 1 0,14 0,31 0,05

Е4 5 7 7 1 3,96 0,64

∑ 6,53 11,33 16,00 1,49 6,20 1,00

За результатами розрахунків найбільш значущим критерієм, за яким проводиться оцінка шляхів зростання 
фінансових результатів підприємства, є необхідність залучення додаткових джерел фінансування (Е4), адже саме 
цей критерій має найбільший вектор пріоритетів (0,64).

Розраховане значення індексу узгодженості (Іс) складає 0,088 та відносної узгодженості (ОС) – 0,098, що свід-
чить про узгодженість думок експертів.

Аналогічно розрахунку пріоритетності критеріїв на основі побудови матриць парних порівнянь альтерна-
тив за критеріями проводиться оцінка альтернатив А1–А4 за кожним із критеріїв Е1–Е4.

В табл. 2 подано результати оцінки узгодженості матриць попарних порівнянь. Дані таблиці свідчать про 
адекватність проведених розрахунків і про можливість адекватного вибору оптимального напрямку підвищення 
фінансових результатів підприємства.

Таблиця 2
Аналіз узгодженості матриць попарних порівнянь критеріїв

Показники Е1 Е2 Е3 Е4

Індекс узгодженості (ІС) 0,115 0,156 0,166 0,054

Відношення узгодженості (ОС) 0,128 0,174 0,184 0,061

Відхилення, % 0,113 0,115 0,108 0,129

Пріоритетність шляхів підвищення фінансових результатів за критеріями Е1–Е4 графічно наведено на 
рис. 2.

Проведений аналіз показує, що пріоритетною альтернативою підвищення розміру фінансових результатів 
із урахуванням вибраних критеріїв є зменшення собівартості виробництва. Таким чином, застосування методу 
ієрархій Т. Сааті дозволяє математично обґрунтувати вибір оптимального методу підвищення фінансових ре-
зультатів підприємства з ряду можливих альтернатив із урахуванням сукупності значущих критеріїв. 
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Рис. 2. Графічне уявлення векторів пріоритетів шляхів підвищення  
фінансових результатів підприємства
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Аннотация. Расмотрена сущность определения бренда города, проанализированы основные цели его ис-
пользования. Выявлена потребность использования инновационных методов для создания бренда города. Про-
анализирована сущность социального медиа-маркетинга как инструмента брендинга городов и эффектив-
ность применения данного вида продвижения.   
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Ключевые слова: социальный медиа-маркетинг, брендинг города, интернет-среда.

Анотація. Розглянуто сутність визначення бренду міста, проаналізовано основні цілі його використан-
ня. Виявлено потребу використання інноваційних методів для створення бренда міста. Проаналізовано сут-
ність соціального медіа-маркетингу як інструменту брендингу міст і ефективність застосування цього виду 
просування.

Ключові слова: соціальний медіа-маркетинг, брендинг міста, інтернет-середовище.

Annotation. The article considered the essence of the definition of the brand of the city, analyzes  its main purpose. 
The need to use innovative techniques to create a city brand is revealed in this  research. The essence of social media mar-
keting and its efficiency have been analyzed  as a tool for branding cities. 

Кeywords: social media marketing, city branding, internet environment.

В настоящее время в условиях глобализации мировой экономики, активизации инновационных процес-
сов и стремительных темпов научно-технического прогресса все больше возрастает международная конкуренция 
среди государств, регионов и городов, которые активно участвуют в привлечении внимания потенциальных ин-
весторов и резидентов, что позволит им повысить местный уровень жизни. Исходя из этого, необходимо приме-
нять современные маркетинговые инструменты, подходы, которые широко используются в процессе брендинга 
территорий с целью повышения конкурентноспособности городов. 

Конечным результатом формирования бренда территории является улучшение качества жизни населе-
ния. Брендинг территории на данный момент занимает значительное место в политическом и экономическом 
стратегическом планировании развития государства и его регионов, что обуславливается не только экономико-
географическим расположением, а также стратегией города и самоидентификацией его жителей. Из факторов, 
способствующих развитию бренда территории, выделяют также формирование эмоциональной привязанности 
к бренду, уверенность резидентов в стабильности и безопасности представленного бренда, создание атмосферы 
вовлеченности жителей в процесс создания окружающей их «городской экосистемы» и др. Все это в комплек-
се создает синергический эффект, что демонстрируют примеры развитых государств и отдельных городов. На 
данный момент именно брендинг территории считается наиболее эффективной формой маркетинга, которая 
позволяет целенаправленно и осознанно формировать бренд города с учетом развития его идентичности, что 
обуславливает актуальность исследования.

Целью работы является определение понятия бренда города с учетом анализа его основных задач и вы-
явления потребности использования инновационных онлайн-инструментов, а также исследование маркетинга 
в  социальных сетях как составляющей маркетинговой стратегии территории.

В широком смысле слова под брендом города понимают городскую идентичность, системно выраженную 
в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшую максимально полное и адекватное 
отражение в имидже города [1, с. 41]. Данное определение позволяет максимально приблизиться к пониманию 
сущности брендинга города, который означает совокупность осознанных процессов, направленных на создание 
бренда города и развитие его идентичности, что, в свою очередь, влияет на повышение его привлекательности 
для целевой аудитории.

Особый вклад в развитие теоретических, методических и практических вопросов в области маркетинга тер-
риторий представили такие зарубежные авторы, как И. Рейн, Ф. Котлер, Д. Хайдер, К. Асплунд, К. Динни и др. 
Среди ученых, которые проводят исследования в области брендинга городов в странах СНГ, в том числе украин-
ских маркетологов, посвящены работы Д. Визгалова, А. Панкрухина, Т. Мещерякова, В. Кудрявцевой, А. Карий, 
Е.  Песоцкой, В. Доминина, О. Соскина и др.

С одной стороны, многообразие задач и отсутствие возможности упорядочить их делает процесс брендин-
га творческим, но при этом необходимо учитывать риски при реализации, свойственные любому венчурному  
проекту. 

Эпоха ускорения информатизации выявляет зависимость экономического роста регионов от использования 
в производстве достижений науки и техники, то есть разнообразных инноваций [2, с. 23]. В связи с этим посто-
янное создание нововведений является одним из главных факторов развития территории. Потребность в новых 
стратегиях дальнейшего продвижения городов ставит перед специалистами в области маркетинга и региональ-
ного управления задачу поиска таких факторов экономического роста, которые способствовали бы популяриза-
ции бренда города, поэтому переход на инновационную модель в существующих условиях является наиболее 
актуальным инструментом.

Вопрос о влиянии веб-технологии на методы брендинга в целом активно рассматривался в научной ли-
тературе, поскольку развитие интернета и его возможностей изменило методы формирования представлений  
о городе. Жители регионов, которые являются участниками онлайн-среды, обязаны помнить о ее независимости 
и неподконтрольности. 
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Среди широкого спектра существующих онлайн-инструментов самые популярные и уже активно приме-
няемые для создания брендов городов такие как [3, с. 123]:

сайты (предоставляют наиболее достоверную информацию, имеют возможность передавать неограни- −
ченное количество информации всем потенциальным аудиториям);

блогосфера (является персонализированным ресурсом, а потому создает ощущение «живого общения»  −
между автором блога и читателем; охватывает и дифференцирует разнообразные группы целевой аудитории; со-
средотачивает внимание на информационных поводах лидеров мнений – профессионалов в своей сфере);

социальные сети (имеют максимальную концентрацию активных пользователей, готовых к потреблению  −
информации; постоянное взаимодействие между собой и с органами территориального управления; наибольшая 
вовлеченность аудитории);

электронная почта (является официальным, регулярным и популярным каналом взаимодействия  −
с  ключевыми лицами, принимающими решения).

Несмотря на разнообразие социальных медиа, маркетологи-практики преимущественно отдают предпо-
чтение именно социальным сетям, поскольку они являются своеобразным объединением большого количества 
сервисов, существующих в сети Интернет. Согласно данным отчета «2012 Social Media Marketing Industry Report», 
94 % среди 3800 опрошенных экспертов в маркетинге по всему миру считают, что социальные сети являются эф-
фективной платформой для донесения маркетинговых сообщений до конечного потребителя [4, с. 89]. Исходя из 
этого, маркетологи-практики успешно используют их для продвижения.  

Согласно данным отчета «2012 Social Media Marketing Industry Report», распределение преимуществ соци-
ального медиа-маркетинга (SMM) имеет следующий вид (рис. 1).
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46 % Снижение затрат на маркетинг

Сопутствие деловому партнерству

Рейтинг в поисковых системах

Формирование стабильно заинтересованной аудитории

Приобщение потенциально заинтересованных резидентов

Обеспечение понимания бренда

Способствование повышению трафика сайта
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Рис. 1. Преимущества социального медиа-маркетинга [5]

Согласно данным исследования, большинство опрошенных маркетологов отметили [5], что даже с ми-
нимальными затратами времени социальный медиа-маркетинг способствует узнаваемости бренда, увеличе-
нию количества регулярных посетителей сайта или страницы через поисковые системы. Анализ активности 
аудитории на этих сайтах дает возможность маркетологам получать полезную информацию о потребностях 
жителей и данные о целевой аудитории в целом, прослеживать последние тренды в их предпочтениях и пре-
ференциях.

Основными инструментами SMM, которые используются маркетологами, являются: мониторинг социаль-
ных медиа, агрегация социальных медиа (аккумуляция контента из разных медиа-сервисов), социальная ана-
литика (исследование тенденций), компьютерная техника, социальные сети, программное обеспечение. С по-
мощью данных инструментов осуществляется продвижение города в социальных сетях (SMM). При этом SMM 
включает: 

построение бренд-сообществ – создание разнообразных сообществ в социальных сетях (Facebook, Вконтак- −
те), которые позволяют поддерживать прямой диалог между жителями и потенциальными резидентами города; 

работа с блогосферой – тематический блоггинг, основанный на работе с лидерами мнений (специалиста- −
ми в определенной области, журналистами), позволяет доносить до аудитории информацию от людей, имеющих 
высокий уровень узнаваемости и значимости в блогах);

ведение микроблога (Twitter-маркетинг) – формирование ограниченных 140 символами сообщений, по- −
зволяет оперативно и максимально лаконично информировать одновременно большое количество жителей и по-
тенциальных резидентов;
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репутационный менеджмент – формирование информационного поля в СМИ и социальных сетях, по- −
зволяет создавать репутацию города и корректировать ее, что непосредственно влияет на уровень лояльности  
аудитории к бренду города. 

Таким образом, результат многоуровнего процесса брендинга территории должен влиять на улучшение 
жизни жителей конкретного города за счет укрепления его внешнеэкономических отношений, улучшения вну-
треннего социально-экономического состояния и многих других факторов. В современных условиях стремитель-
но развивающейся экономики внедрение инноваций в данный процесс является неотъемлемым элементом раз-
вития, что повлияло на изменение методов брендинга города в целом. Принимая во внимание разнообразие 
социальных медиа, современные маркетологи все же отдают предпочтение именно социальным сетям, ведь на 
данный момент они являются наиболее эффективным и конкурентноспособным инструментом, поскольку явля-
ются своеобразным объединением всех уже существующих инструментов. 
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Податкова система є одним із найважливіших елементів ринкової економіки. Вона служить інструментом 
впливу держави на розвиток господарства, визначення пріоритетів економічного та соціального розвитку. Ство-
рення раціональної системи податків вимагає детального вивчення бази оподаткування, дослідження різних видів 
податків, а також їх впливу на економічний розвиток країни.

Сучасна податкова політика України фактично була розроблена та реалізована без задовільного наукового 
обґрунтування макро- і мікроекономічних наслідків її введення. Постійні зміни податків і розміру їх ставок без 
прогнозування впливу цього процесу на рівень життя населення перешкоджали перетворенню податкової сис-
теми України на ефективний інструмент економічної політики. Навпаки, вона стала в один ряд з причинами за-
гострення кризових явищ у соціально-економічній системі. І тому раціональна система непрямого оподаткування 
повинна стати тим інструментом, за допомогою якого держава стабілізує і поліпшить економічний і соціальний 
розвиток.

Серед учених, які досліджували функціонування непрямого оподаткування, можна зазначити вітчизняних 
і російських: Г. В. Бех, М. П. Кучерявенко, О. М. Гур'єв, К. В. Кудряшова, С. Г. Пепеляєв і ін.

Обов'язковими платежами до бюджету є непрямі податки. Це частина чистого доходу, яка створюється на 
підприємствах і включається в ціну продукції, купуючи яку, споживачі сплачують цей вид податку. Таким чи-
ном, хоч і платять непрямі податки підприємства, кінцевими платниками є споживачі. Непрямі податки мають 
високе соціально-економічне значення і відіграють важливу роль в економіці країни. По-перше, вони є вагомим 
джерелом доходів у країнах, що розвиваються, їх частка в бюджеті значно вище, ніж частка прямих податків. По-
друге, за допомогою непрямих податків здійснюється розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними 
верствами населення. По-третє, непрямі податки суттєво впливають на рівень цін, підвищуючи його приблизно 
на 20 %. По-четверте, система непрямих податків дозволяє регулювати рух сфер товарного обороту відповідно до 
цілей розвитку економіки. Непрямі податки є надбавкою до ціни, тому вони носять явно виражений фіскальний 
характер, легко піддаються обліку та контролю і являють собою пріоритетний напрямок системи збору податко-
вих платежів в Україні [1].

Країни Євросоюзу (ЄС) довели на своєму прикладі, що структура податкової системи вважається найбільш 
сприятливою для економічного зростання, якщо в оподаткуванні переважає частка прямих податків. У структурі 
податкової системи України прямі податки переважали лише протягом 1998–2003 рр. Уже в 2004 році частка не-
прямих податків у загальній сумі податків перевищила частку прямих. Для більш детального розгляду оподатку-
вання в Україні необхідно дати порівняльну характеристику основних податків з іншими країнами. Основними 
податками в багатьох країнах світу є податок на бізнес (податок на прибуток підприємств в Україні), податок на 
продаж (ПДВ) і податок з фізичних осіб. У наш час податок на доходи фізичних осіб у нашій країні становить 
15 %. У Польщі він дорівнює 32 %, в Німеччині – 45 %, в Австрії – 50 %. У середньому по єврозоні цей податок ста-
новить 43,5% лише в Чехії податок на доходи фізичних осіб дорівнює 22 %, а в Румунії – 16 %. Однак слід взяти до 
уваги той факт, що в багатьох країнах світу платежі до пенсійного фонду і фонду соціального захисту сплачують 
лише фізичні особи. Тому для розрахунку цього податку в Україні необхідно враховувати суму єдиного соціаль-
ного внеску, який сплачують наші компанії і прибутковий податок із фізичних осіб. З урахуванням цих чинників 
податок на доходи фізичних осіб в нашій країні знаходиться на рівні 50 %. Така ставка податку стимулює виплату 
заробітної плати «в конвертах», що веде до скорочення доходу в бюджет. В Україні податок на прибуток юридич-
них осіб становить 18 %, майже така ж ставка у Швейцарії – 17,95 %. Серед інших європейських країн ставки цього 
податку такі: в Польщі – 19 %, в Румунії – 16 %, в Норвегії – 27 %, в Німеччині – 29,6 %, у Франції – 33,3 %, в США – 
40 %. Гасло цього податку – «Найбільше податків сплачує бізнес, оскільки він багатий, оскільки він може це собі 
дозволити», на жаль, не можна застосувати для українського бізнесу: ця податкова ставка є занадто високою, що 
призводить до відсутності достовірних звітів про прибутки компанії, тобто переходу бізнесу в тінь.

Податкові системи розвинених європейських країн серед непрямих податків віддають перевагу, як і Україна, 
податку на додану вартість (ПДВ). Це пов'язано з тим, що ПДВ має ширшу базу оподаткування та є більш ней-
тральним із точки зору впливу на процес прийняття економічних рішень щодо інвестицій і споживання [1, с. 90]. 
Ставка ПДВ в Україні становить 20 %, така ж ставка у Великобританії, Болгарії, Сербії, Естонії, Вірменії й Узбекис-
тані. Цей податок вносить суттєву частку в державний бюджет України, але при цьому проблема неповернення 
ПДВ у нас стоїть дуже гостро. Як для експортоорієнтованої країни цей показник податку є занадто високим, адже 
саме ПДВ здатен підвищувати зростання цін. Порівняння трьох основних перерахованих вище податків вкотре 
підтверджує необхідність зміни оподаткування України [2].

Ідеї радикального зниження ставок основних податків в Україні з'явилися не випадково. По-перше, вони 
зумовлені порівняно високим рівнем податкового навантаження на українську економіку, яке навіть у кризовому 
2014 р., коли внаслідок падіння ділової активності зменшилися податкові надходження до бюджету, становило 
23,5 % ВВП, а в 2012 р. – 24,7 % (а з урахуванням обов'язкових внесків до фондів соціального страхування – 37,2 %) 
порівняно з 20,5 % (32 %) у постсоціалістичних країнах ЄС. Той факт, що в розвинених країнах ЄС воно значно 
вище (28,5 % і 39,6 % відповідно), не може бути аргументом на користь недоцільності його перегляду в Україні. 
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Адже країна з низьким рівнем соціально-економічного розвитку не може дозволити собі мати такий високий 
рівень оподаткування, як розвинені країни, тож порівнювати її з останніми не коректно [6].

У табл. 1 наведено динаміку податкових надходжень до державного бюджету України. 
Таблиця 1

Податкові надходження Державного бюджету України в контексті основних податків  
за період 2010–2015 рр., млн грн [3]

Найменування податку 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Усього податкових надходжень 240 615,2 314 616,9 346 054,0 339 226,9 357 084,2 409 417,5
ПДВ 86 315,9 130 093,8 138 826,8 128 269,3 139 024,3 178 452,4
Акцизний податок із вироблених в Україні 
підакцизних товарів 34 715,3 26 097,1 28 661,0 27 721,4 28 085,5 38 783,8

Мито 4 600,8 7 822,1 9 767,8 8 946,8 12 608,7 13 790,6
Податок на доходи фізичних осіб 51 029,3 60 224,5 68 092,4 72 151,1 12 645,8 45 062,0
Податок на прибуток підприємства 40 359,1 55 097,0 55 797,0 54 993,8 39 941,9 34 776,3
Плата за землю 9 539,9 10 700,9 12 581,7 12 802,9 19 036,1 21 739,1

Аналізуючи цю таблицю, можна дійти висновку, що в період 2010–2015 рр. значно збільшилася сума плате-
жів до бюджету України з таких податків, як ПДВ (на 164,3 %), мито (на 341,7 %), акцизний податок із вироблених 
в Україні підакцизних товарів (на 156,6 %). Ці податки є непрямими, що свідчить про спрямованість податкової 
політики України на збільшення національного доходу завдяки непрямим податкам, які є джерелом інфляцій-
них процесів і мають регресивний характер, оскільки суттєво впливають на ціноутворення. Основним фактором, 
який визначає співвідношення між прямими та непрямими податками, є рівень життя основної маси населення. 
Низький рівень обмежує масштаби прямих податкових надходжень, тому, як правило, превалювання непрямих 
доходів у структурі Державного бюджету спостерігається у країнах, що розвиваються.

Розглядаючи структуру доходів Державного бюджету України (рис. 1), слід зазначити, що в 2015 р. тільки на 
ПДВ довелося 33,38 % усього доходу.
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податок на прибуток підприємств

інші податкові надходження
доходи від власності та підприємницької діяльності

інші неподаткові надходження
інші доходи

збори і плата за спеціальне використання 
природних ресурсів

Рис. 1. Структура доходів Державного бюджету України на 31.12.2015  
за найбільш значущими показниками [4]

Також суттєву питому вагу (11,8 %) має акцизний податок, який, як і податок на додану вартість, є непря-
мим, тобто оплачується в кінцевому рахунку не виробником продукції, а покупцем. Цей податок, в першу чергу, 
покликаний виконувати регулюючу функцію, оскільки він здатен впливати на обсяги виробництва і споживання 
таких підакцизних товарів, як алкоголь і тютюн. Однак необхідно пам'ятати, що надмірне підвищення акцизів 
сприяє тінізації ринку таких товарів, появі контрафактної продукції і головне – значному зниженню дохідної 
частини зведеного бюджету.

Високі ставки податків, перевага непрямих податків над прямими в системі оподаткування і, як наслідок, 
масова тінізація бізнесу, вивезення капіталу з країни негативно впливають на економічну ситуацію в Україні. 
Нинішнє співвідношення прямих і непрямих податків є неефективним, тому податкова реформа повинна роз-
глядатися як один із ключових пріоритетів державної економічної політики. Головним завданням цієї реформи є 
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створення раціональної бази оподаткування, яка дозволить значно поповнити державну скарбницю при стабіль-
но позитивному розвитку соціальної та економічної сфер країни.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Бріль М. С. 
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Анотація. На рівні концепції наведено технологію аналізу фінансової безпеки, що розроблена для підпри-
ємств металургійної галузі промисловості. Детально розписано етапи проведення цього аналізу. Модель може 
використовуватися для дослідження стану фінансової безпеки підприємства, визначення загрозливих для нього 
факторів.

Ключові слова: технологія аналізу, стан фінансової безпеки, металургійна галузь, таксономічний аналіз.

Аннотация. На уровне концепции представлена технология анализа финансовой безопасности, разра-
ботанная для предприятий металлургической отрасли промышленности. Детально расписаны этапы про-
ведения данного анализа. Модель может использоваться для исследования состояния финансовой безопасности 
предприятия, определения угрожающих ему факторов.

Ключевые слова: технология анализа, состояние финансовой безопасности, металургическая отрасль, 
таксономический анализ.

Annotation. The article is presented the concept at the level of financial security analysis technology, developed 
for the metal industry. The stages of this analysis are painted in detail. The model can be used to research the financial 
security of the state enterprises, the definition of threats to him.

Кeywords: analysis technology, state of the financial security, metallurgical industry, taxonomic analysis.

В умовах кризових тенденцій розвитку вітчизняної економіки підприємства здійснюють свою діяльність під 
впливом низки дестабілізуючих факторів, серед яких: недосконалість законодавства, недобросовісна конкуренція, 
низький рівень розвитку фінансового ринку, невідпрацьованість інструментарію застосування сучасних методів 
стимулювання персоналу [1]. Тож проблема забезпечення фінансової безпеки підприємств (ФБП) як інструменту 
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захисту від впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, вимагає постійного аналізу її стану. В умовах динамічних змін 
першочерговою потребою для суб’єктів господарювання є пошук нових технологій аналізу фінансової безпеки. 
Особливої уваги заслуговують підприємства металургійної промисловості, на які припадає 17,8 % обсягів реалі-
зованої промислової продукції України у 2015 р. [2].

Вивченням питання аналізу стану ФБП займались такі вчені, як: І. Бланк, С. Айвазян, З. Бажаєв, О. Кожушко, 
В. Плюта, Т. Кузенко, Н. Сабліна, В. Теличко та ін. Дослідження фінансової безпеки підприємств промисловості 
виконували М. Агапова, О. Полтініна, І. Медведєва.

Проте розроблення технології аналізу фінансової безпеки підприємств металургійної галузі, серед яких  
40,7 % є збитковими [2], дотепер не було. Отже, метою статті є розробка технології аналізу ФБП.

Перш за все увага зосереджувалась виключно на економічній безпеці, але з кожним роком все більше на-
уковців наголошують на необхідності cтворення фінансової безпеки як окремого елементу системи економічної 
безпеки, що має відповідати за безпеку саме сфери фінансових відносин.

Єдиного визначення поняття фінансової безпеки підприємства на сьогодні не існує, що зумовлено неодноз-
начністю думок науковців. Однак проведені дослідження дозволили виокремити певні підходи до трактування 
визначення згаданого поняття, які відображені на рис. 1.

експорт товарів у межах державних контрактів

Види експортних операцій

експорт товарів за рахунок міжурядових угод

експорт товарів на умовах компенсаційної угоди

експорт товарів на умовах бартеру

експорт товарів в рахунок надання допомоги

експорт товарів на умовах державного або комерційного кредиту, або на умовах відстрочення платежу

Рис. 1. Підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства»

Розглянувши тлумачення різними авторами та наявні теоретичні підходи до визначення поняття, під фі-
нансовою безпекою підприємства розумітимемо такий стан підприємства, за якого останнє захищене від нега-
тивного впливу зовнішніх і внутрішніх фінансових загроз, що забезпечить його стабільний розвиток на коротко-
строкову та довгострокову перспективу; а також це найбільш ефективне використання ресурсів підприємства, що 
виражається в позитивних значеннях фінансових показників діяльності підприємства [3].

На фінансову безпеку підприємства впливає велика кількість загроз, які перешкоджають досягненню його 
фінансових інтересів.

І. Бланк [4] під загрозою фінансовим інтересам підприємства розуміє форму вираження їх суперечності фі-
нансовому середовищу його функціонування, відображаючи реальну чи потенційну можливість прояву деструк-
тивного впливу різноманітних факторів чи умов на їх реалізацію у процесі фінансового розвитку, що призводить 
до прямого чи непрямого економічного збитку.

Існує доволі широка сукупність загроз фінансовій безпеці суб’єктів господарювання промисловості. Осно-
вними для підприємств металургійної галузі є: військові дії у промисловій зоні України, висока ступінь зносу 
ОВФ, відсутність значних інвестиційних ресурсів, інфляція, збільшення вартості банківських кредитів, посилення 
конкурентного тиску, нестабільність курсу валюти, іноземна конкуренція [5].

Для вчасного попередження загроз, досягнення фінансових інтересів, підвищення рівня фінансової безпеки 
підприємства необхідно постійно слідкувати за її станом. Вирішення цього питання можливе за допомогою роз-
робки технології аналізу.

За результатами аналізу наукових джерел запропоновано модель технології аналізу фінансової безпеки під-
приємств металургійної галузі (рис. 2).
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Рис. 2. Модель технології аналізу фінансової безпеки підприємства металургійної галузі

Приведена декомпозиція першого рівня моделі «Проведення аналізу фінансової безпеки підприємства» 
складається з таких етапів: вибір показників, розрахунок системи показників, визначення інтегрального рівня 
фінансової безпеки підприємства, розробка рекомендацій щодо підвищення рівня фінансової безпеки підпри-
ємства.

Початковим етапом аналізу фінансової безпеки підприємства визначається блок вибору показників. Це під-
готовчий етап, який полягає у формуванні системи значущих, інформаційних, не спряжених показників, необ-
хідних для розрахунку рівня фінансової безпеки підприємства. Якщо розписувати більш детально, декомпозиція 
цього етапу складається з трьох послідовних бізнес-процесів, наведених далі.

А1.1. Визначення індикаторів фінансової безпеки – з переліку фінансових показників виокремлюються лише 
індикатори фінансової безпеки.

А1.2. Визначення оптимальних рівнів індикаторів – полягає в тому, що фінансовий аналітик визначає опти-
мальні значення раніше визначених індикаторів фінансової безпеки підприємства.

А1.3. Формування системи часткових показників фінансової безпеки – на підставі визначеного переліку інди-
каторів фінансової безпеки та їх оптимальних значень компонується система показників, за допомогою якої далі 
будуть проводиться розрахунки.

На другому етапі декомпозиції наведеної моделі проводиться розрахунок системи часткових показників 
фінансової безпеки підприємства на основі використання методичних підходів.

Третім етапом запропонованої моделі є визначення інтегрального рівня фінансової безпеки підприємства за 
допомогою таксономічного аналізу. На наступному рівні декомпозиції цього блоку знаходяться бізнес-процеси, 
які відображають послідовність етапів проведення таксономічного аналізу [6].

А3.1. Формування матриці вхідних даних.
А3.2. Стандартизація вхідних даних. З огляду на те, що показники, включені в матрицю вхідних даних, нео-

днорідні, оскільки описують різні властивості об’єктів і різняться одиницями вимірів, необхідно їх привести до 
стандартизованого вигляду. Таким чином, всі індикатори повинні бути приведені до одного числового безроз-
мірного інтегрального показника. Процедура стандартизації даних дозволяє уникнути розбіжностей з одиниця-
ми виміру. Для стандартизації даних необхідно знайти середнє значення й середньоквадратичне відхилення за 
кожною ознакою.

А3.3. Визначення стимуляторів і дестимуляторів. Проводиться диференціація ознак на стимулятори та дес-
тимулятори. Підставою такого поділу є характерний вплив кожного з показників на рівень розвитку досліджува-
ного об'єкта. Ознаки, які надають позитивний вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, називаються стимуля-
торами, а ознаки, що уповільнюють розвиток підприємства, – дестимуляторами.
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А3.4. Побудова вектора-еталона. Координати вектора-еталона формуються зі значень показників та визна-
чаються таким чином:

Z0i = max Zij, якщо показник j є стимулятором;
Z0i = minZi , якщо показник j є дестимулятором.
А3.5. Визначення інтегрального рівня фінансової безпеки.
Останнім бізнес-процесом моделі на першому рівні декомпозиції є розробка рекомендацій щодо підви-

щення рівня фінансової безпеки підприємства. Він полягає у виокремленні загроз ФБП та визначенні можливих 
збитків від реалізації загроз, розробці заходів захисту від загроз, визначення витрат на їх реалізацію та прийняття 
рішення щодо реагування на загрози.

Запропонована в цій статті модель технології аналізу ФБП дозволить дослідити стан фінансової безпеки 
металургійних підприємств, визначити загрозливі фактори, які на неї впливають, та сформувати рекомендації 
щодо підвищення її рівня. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на емпіричну реалізацію наведеної технології.

Науковий керівник – викладач Лелюк С. В. 
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Анотація. Проаналізовано сутність фінансової стабільності, основні завдання центрального банку у сфе-
рі моніторингу фінансового сектора, його інструменти, які сприяють подоланню фінансової нестабільності. 
Розглянуто зарубіжний досвід участі центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності та запропо-
новано напрями збільшення ролі монетарного регулятора у підтриманні стабільності фінансової системи.

Ключові слова: фінансова стабільність, монетарна стабільність, центральний банк, грошово-кредитна 
політика, фінансова система.

Аннотация. Поанализированы сущность финансовой стабильности, основные задачи центрального бан-
ка в сфере мониторинга финансового сектора, его инструменты, способствующие преодолению финансовой 
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нестабильности. Рассмотрен зарубежный опыт участия центрального банка в обеспечении финансовой ста-
бильности и предложены направления увеличения роли монетарного регулятора в поддержании стабильности 
финансовой системы.

Ключевые слова: финансовая стабильность, монетарная стабильность, центральный банк, денежно-
кредитная политика, финансовая система.

Annotation. In article the essence of financial stability, the primary goals of the central bank in sphere of financial 
sector monitoring, its tools promoting overcoming of financial instability are analyzed. Foreign experience of the central 
bank participation in maintenance of financial stability is considered and directions of increase the role of a monetary 
regulator in maintenance of financial system stability are offered.

Кeywords: financial stability, monetary stability, the central bank, monetary policy, financial system.

Світова фінансова криза засвідчила важливу роль центральних банків (ЦБ) у забезпеченні стабільності фі-
нансової системи, оскільки саме вони здійснили низку скоординованих дій для ліквідації проблем фінансово-
го сектора, підвищення ліквідності міжбанківського ринку шляхом зниження процентних ставок і пом’якшення 
умов видачі кредитів банківським установам. Постійно зростає кількість центральних банків, для яких забезпечен-
ня фінансової стабільності є однією з основних функцій. Беручи на себе відповідальність за стабільність фінансо-
вої системи, центральні банки акцентують увагу на тому, що саме банківська система є основною інституційною 
складовою фінансового сектора, яка відіграє значну роль у фінансовій системі.

В міжнародному фінансовому співтоваристві ведуться дискусії про те, чи повинен ЦБ сприяти забезпеченню 
фінансової стабільності і чи повинна вона стати його метою. На практиці ці питання давно знайшли позитивні 
відповіді, і в багатьох країнах центральний банк на законодавчому рівні розглядається як один з учасників систе-
ми забезпечення фінансової стабільності в економіці. Вчені та практики продовжують активно дискутувати про 
роль центральних банків у забезпеченні фінансової стабільності, інструментів і механізмів забезпечення стабіль-
ності фінансової системи, співвідношення між цілями монетарної і фінансової стабільності.

Серед зарубіжних учених, які досліджують роль центрального банку у забезпеченні фінансової стабільно-
сті, найбільш вагомими, на наш погляд, є публікації К. Боріо, Р. Фергюсона, В. Вайта, Р. Алфаро, М. Дремана,  
А. Мехлера, П. Каллаура, П. Лоу та ін. Деякі вчені [1, с. 10] вважають, що центральні банки повинні, крім спо-
живчих цін, також контролювати ціни на активи (цінні папери, нерухомість). Вони пропонують включити пи-
тання фінансової стабільності у сферу монетарної політики й активно використовувати її інструменти для під-
тримки фінансової стабільності та запобігання виникненню “бульбашок” на фінансовому ринку. Дослідженню 
ролі ЦБ у забезпеченні фінансової стабільності присвячені праці вітчизняних науковців, а саме: Гальчинського А.,  
Гейця В., Міщенка В., Мороза А., Науменкової С., Петрика О., Козюка В. та ін. Вивчення праць зазначених науков-
ців дозволяє ґрунтовно підійти до дослідження ролі центрального банку у забезпеченні стабільності фінансової 
системи. Однак багато аспектів цієї проблеми залишається поза увагою дослідників.

Метою наукового дослідження є визначення сутності фінансової стабільності та ролі центрального банку 
у сфері моніторингу та забезпечення фінансової стабільності.

Традиційно основною метою діяльності центрального банку прийнято вважати підтримання монетарної і, 
в першу чергу, цінової стабільності в економіці. Його повноваження у цій сфері, як правило, закріплюються за-
коном про центральний банк. Проте монетарна стабільність – це не єдина мета, на досягнення якої спрямована 
діяльність центрального банку. Щоденна робота центральних банків також орієнтована на підтримку фінансової 
стабільності в економіці.

В економічній літературі немає однозначного чіткого визначення поняття “фінансова стабільність”. За ви-
значенням Європейського центрального банку фінансова стабільність – це стан, коли фінансова система здатна 
протистояти шокам без розвитку кумулятивних процесів, що порушують трансформацію заощаджень в інвести-
ції і проведення платіжних операцій в економіці [2, с. 30]. У звіті ж про фінансову стабільність Казахстану зазна-
чається, що фінансова стабільність – це відсутність диспропорцій в економіці, які можуть призвести до подальшої 
негативної корекції фінансових ринків, виникнення системної кризи та нездатності фінансових інститутів забез-
печувати безперебійне функціонування фінансової системи, а також підтримувати ділову активність реального 
сектора економіки [3, с. 56–57].

Узагальнюючи наявні в економічній літературі визначення, фінансову стабільність можна трактувати як 
здатність фінансової системи одночасно задовільно виконувати три ключові функції: ефективно та безперервно 
сприяти розподілу ресурсів в економіці від власників заощаджень до інвесторів і розподілу економічних ресурсів 
у цілому; визначати фінансові ризики й оцінювати їх на перспективу з прийнятною точністю, а також відносно 
добре управляти ними; безперервно абсорбувати фінансові та реальні економічні несподівані події або шоки.

Згідно з вітчизняним законодавством Національний банк та уряд забезпечують стабільність національної 
грошової одиниці. Так, відповідно до ст. 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” уряд забезпечує 
проведення державної фінансової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України [4, с. 10]. У ст. 6 За-



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

175

кону України “Про Національний банк України” визначено, що основною функцією Національного банку є за-
безпечення стабільності грошової одиниці України [5, с. 12]. При виконанні цієї функції Національний банк має 
виходити з пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.

Центральні банки є інститутами, які відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні фінансової ста-
більності. Це зумовлено, насамперед, тим, що центральні банки поряд з підтриманням стабільності національної 
валюти завжди несли відповідальність за стабільність банківської системи, а банки є центральним елементом фі-
нансової системи, і виникнення системної нестабільності в банківському секторі негативно впливає на фінансову 
стабільність і має вкрай негативні соціально-економічні наслідки для країни в цілому. Однак центральні банки не 
в змозі нести повну відповідальність за підтримання фінансової стабільності. Забезпечення стабільності фінансо-
вої системи є комплексним питанням і потребує вирішення багатьох завдань, узгоджених зусиль широкого кола 
державних органів, включаючи центральні банки, міністерства фінансів, органи фінансового нагляду та регулю-
вання. 

Тому основними завданнями центральних банків у сфері моніторингу і забезпечення фінансової стабільно-
сті ми вбачаємо:

1. Створення загальноекономічних умов ефективного функціонування банків.
2. Згладжування поточних коливань ліквідності банківського сектора.
3. Підтримання стійкості фінансового стану приватних банків і банківського сектора в цілому.
4. Оцінка вразливості банківського сектора до зовнішніх і внутрішніх шоків.
5. Створення механізмів захисту інтересів кредиторів і вкладників банків і системи гарантування вкладів.
6. Забезпечення безперебійної роботи національної платіжної системи.
7. Співробітництво з міжнародними організаціями з питань фінансової стабільності.
8. Розробка звітів про фінансову стабільність.
Останнє є важливим завданням центрального банку, оскільки звіти про фінансову стабільність інформують 

громадськість про основні ризики, пов’язані з діяльністю фінансової системи, та позитивно впливають на дина-
міку економічних очікувань. Інформування населення і, перш за все, активних учасників фінансового ринку про 
ризики, які існують у фінансовій системі, сприяє їх більш обачній поведінці, що знижує ймовірність настання 
системної кризи у фінансовій системі.

При виникненні системної нестабільності у фінансовому та банківському секторах саме центральний банк 
виступає першою лінією оборони та своїми інструментами забезпечує: нормалізацію ситуації з ліквідністю, від-
новлення або підтримання безперебійної роботи платіжної системи; зниження негативних очікувань учасників 
ринку банківських послуг, відновлення довіри до банківської системи; запобігання або зниження темпів відтоку 
депозитів із банківської системи та коштів нерезидентів з фінансового сектора країни, а також виведення активів 
із проблемних банків; відновлення платоспроможності банків та їх оздоровлення за допомогою рекапіталізації, 
реструктуризації проблемних активів, реорганізації, ліквідації тощо.

Перелік інструментів монетарної політики та заходів, що можуть застосовуватися ЦБ для забезпечення фі-
нансової стабільності, досить широкий, тому перерахуємо лише основні з них: традиційні інструменти централь-
ного банку (облікова ставка, норми обов’язкового резервування, операції на відкритому ринку тощо), включаючи 
інструменти регулювання поточної ліквідності банків; встановлення нормативів безпечного функціонування бан-
ків; нестандартне рефінансування банків, а в деяких випадках і небанківських фінансових організацій, що зазна-
ють проблем із ліквідністю; заходи адміністративного характеру, включаючи введення обмежень на проведення 
поточних операцій та операцій з капіталом з метою запобігання відтоку коштів нерезидентів; введення мора-
торію на зняття коштів із депозитів; заходи, спрямовані на рекапіталізацію і реорганізацію банків, включаючи 
збільшення статутного фонду за рахунок коштів власників або держави, злиття і поглинання проблемних банків, 
а також фінансове оздоровлення та ліквідацію неплатоспроможних банків; заходи, спрямовані на захист інтер-
есів вкладників, відновлення довіри до банківської системи з боку кредиторів і вкладників, зниження негативних 
очікувань учасників ринку, припинення відтоку депозитів тощо.

Застосовуючи комплекс цих інструментів і заходів, центральні банки створюють макроекономічні умови 
для ефективного функціонування фінансового сектора і ринків, згладжують коливання цін на фінансові активи, 
здійснюють моніторинг ризиків і забезпечують фінансову стійкість окремих банків і банківського сектора в ці-
лому, роблять внесок у безперебійне функціонування фінансової інфраструктури та захист інтересів кредиторів 
і вкладників фінансових організацій, а також зменшують негативні наслідки системної нестабільності у фінансо-
вій сфері.

Фінансова стабільність є складною категорією, тому механізм її забезпечення включає досить широкий пе-
релік інструментів, застосування яких вимагає зусиль державних органів. Однак найбільш важливу роль у здій-
сненні моніторингу і підтримки фінансової стабільності відіграють центральні банки. Основні їх завдання в цій 
сфері: сприяння створенню макроекономічних умов ефективного функціонування фінансового сектора і ринків, 
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безперебійного функціонування фінансової інфраструктури, здійснення моніторингу ризиків і забезпечення стій-
кості окремих банків і банківського сектора, захист інтересів кредиторів і банківських установ, а також зменшення 
негативних наслідків системної нестабільності у фінансовій сфері. В Україні, незважаючи на відсутність у законо-
давстві прямих положень, пов’язаних із моніторингом і підтримкою фінансової стабільності, Національний банк 
у своїй діяльності орієнтуються на вирішення завдань, які в цілому відповідають основним завданням органів гро-
шового і фінансового регулювання та нагляду більшості країн світу: підтримання стабільності національної валю-
ти, стабільності функціонування банківського сектора та безперебійної роботи національної платіжної системи. 
При цьому, беручи до уваги особливості інституційної структури фінансової системи, організації фінансового 
нагляду і регулювання в Україні, основну роль у вирішенні цих завдань відіграє Національний банк, незважаючи 
на те, що він не в змозі нести всю повноту відповідальності за збереження стійкості фінансової системи країни. 

Перспективними напрямами дослідження є більш детальне вивчення зарубіжного досвіду участі централь-
ного банку у забезпеченні фінансової стабільності та розробка на цій основі власної моделі забезпечення стабіль-
ності фінансової системи за допомогою ЦБ.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Яременко О. Р. 
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Актуальність теми зумовлена тим фактом, що глобалізація як історичне явище і феномен, а також як 
об’єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників. Глобалізаційні процеси за-
ймають визначальне місце у розвитку сучасного світу, що суттєво впливає як на економічне життя, так і спричи-
няє соціальні, політичні та культурні наслідки. Ці наслідки відчувають на собі безліч країн світу, не виключенням 
є і Україна. Глобалізація тягне за собою безліч наслідків, серед яких є і позитивні, і негативні.

Важливий внесок у дослідження проблеми глобалізації зробили такі вітчизняні дослідники, як О. Г. Білорус, 
А. І. Кредісов, Д. Г. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, З. О. Луцишин, Ю. В. Макогон, Ю. М, Пахомов, А. М. Поручник. 
Серед найвідоміших зарубіжних учених, що заклали теоретичний фундамент у цій сфері, – Ф. Бродель, І. Бро-
дель, І. Валлерстайн, П. Герст, Дж. Даннінг, П. Кругман, К. Омае, Дж. Сакс, Т. Фрідмен та ін. 

Метою цієї роботи є виявлення переваг і недоліків світового процесу глобалізації як економічної, політичної 
і культурної інтеграції та уніфікації.

Сучасний етап розвитку людства характеризується всезростаючим впливом процесів глобалізації на всі сфе-
ри життєдіяльності. Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів 
глобалізації, які справляють суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформують на-
прями та визначають тенденції розвитку національних економік.

 Глобалізація – складний, багатогранний процес, який охоплює всі аспекти суспільного розвитку та втілю-
ється у зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті формування єдиного всесвітнього господарського 
організму.

Глобалізація – тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних 
проблем людства [2].

Так, одним із перших вітчизняних дослідників процесу глобалізації економіки в Україні став С. І. Соколенко. 
Він зазначає, що у сферу інтересів цієї науки входять проблеми світового характеру, які або зачіпають інтереси 
широкого кола держав чи навіть усього світового співтовариства, або вимагають рішучих дій на основі колектив-
них зусиль з метою усунення загальної загрози або запобігання регресу в умовах життя людей. Він вважає, що 
серед науковців цей термін став розхожим і вживається в різних аспектах.

Взагалі глобалізація світової економіки складна, багатоаспектна проблема, що постійно породжує численні 
наукові дискусії, тому на сьогодні вона не має простого й однозначного тлумачення. Це поняття має прихований 
зміст, який включає велику кількість явищ і процесів, а також проблем, які стосуються всього людства, тобто гло-
бальних проблем сучасності [1].

До головних ознак процесу глобалізації на сучасному етапі її розвитку слід відносити: взаємозалежність на-
ціональних економік та їх взаємопроникнення; інтернаціоналізацію світової економіки під впливом поглиблення 
міжнародного поділу праці; послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної еко-
номічної політики; становлення єдиної системи зв’язків і нової конфігурації світової економіки.

Попри значного впливу глобалізації на сучасну світову економіку, вона несе за собою певний ряд наслідків. 
Основні з них – це глобальний розподіл праці, міграція людей і капіталу, стандартизація законодавства, економі-
ки, а також злиття культур різних країн.

Глобалізація – процес, який допомагає країнам вирішувати спільні і навіть глобальні проблеми, але спри-
чиняє значну залежність між людьми та країнами в цілому.

Глобалізація має багато переваг. У багатьох відносинах глобалізація являє собою розширення свободи.
По-перше, це відкриття кордонів для міжнародної торгівлі, які надають споживачам більш широке розма-

їття товарів і послуг. Купуючи сировину і наймаючи працівників з інших країн, деякі фірми можуть зменшити 
свої витрати. Це зниження витрат зазвичай призводить до зниження цін, що викликає збільшення попиту на про-
дукцію всіх видів. Крім зниження цін, міжнародна конкуренція призводить до підвищення якості товарів. Тобто 
глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації і міжнародного поділу праці. В її умовах ефективніше розподі-
ляються засоби та ресурси, що сприяє підвищенню середнього рівня життя і розширенню життєвих перспектив 
населення, а також несе виграш від вільної торгівлі на взаємовигідній основі, що задовольняє всі сторони.

По-друге, важливою перевагою глобалізаційних процесів є економія на масштабах виробництва, що потен-
ційно може призвести до скорочення витрат і зниження цін, а отже, до економічного зростання.

По-третє, глобалізація сприяє загостренню міжнародної конкуренції. Вона стимулює подальший розвиток 
нових технологій і розповсюдження їх серед країн.

По-четверте, глобалізація спричиняє підвищення ліквідності капіталу – інвестори з розвинених країн отри-
мали можливість інвестувати в країни, що розвиваються; це, в свою чергу, дає вигоду не тільки інвесторам, а й дає 
серйозний поштовх до розвитку країнам третього світу [4].

Також, крім вищеперерахованих сильних сторін глобалізації, існують ще не менш важливі. Це зниження 
ймовірності початку війни – країни занадто тісно взаємопов’язані між собою, і в такій ситуації збройний конфлікт 
стане невигідним. Глобалізація створює серйозну основу для вирішення загальних проблем людства, в першу 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

178

чергу – екологічних, що обумовлено об'єднанням зусиль світової спільноти, консолідацією ресурсів, координаці-
єю дій у різних сферах. Звісно, існує ще безліч переваг процесу глобалізації, тому було виділено наймасштабніші 
з них.

Отже, ступінь позитивного впливу глобалізаційних процесів на економіку окремих країн залежить від міс-
ця, яке вони займають у світовій економіці, фактично основну частину переваг отримують країни з високорозви-
неною економікою.

Несправедливий розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональному, національ-
ному й інтернаціональному рівнях. Відбувається не вирівнювання доходів, а швидше їх поляризація. Цей процес 
призводить до швидкого розвитку розвинених країн, а країни, що розвиваються, ще більше відстають від попе-
редніх [3].

Отже, можна виділити недоліки глобалізації на сучасному етапі. 
Вона супроводжується: взаємозалежністю фінансових ринків; зростанням спекулятивних валютних потоків 

між державами і вторинними фінансовими ринками; станом платіжної і торговельної розбалансованості, що 
у сукупності значно обмежують можливість формулювання незалежної макроекономічної політики на націо-
нальних рівнях.

До слабких сторін глобалізації також слід віднести: безробіття, надмірну залежність однієї країни від інших 
і збільшення нелегальної імміграції.

Таким чином, не можна точно сказати, що несе за собою глобалізація – загрозу чи можливості розвитку 
країн. Позитивний чи негативний вплив від глобалізації залежить від рівня розвитку національної економіки 
країни й інших факторів. Дійсно, глобалізація – це явище, яке значно впливає на розвиток сучасного світу, але й 
тягне за собою політичні, економічні та соціальні наслідки. І ці наслідки не лише позитивні, але й, на жаль, не-
гативні. Існує безліч недоліків глобалізації, з якими неможливо або вкрай складно боротися. Потрібно приділяти 
достатньо уваги недолікам глобалізації та пошуку шляхів для їх вирішення. Ця проблема потребує подальшого 
вивчення та її аналізу вченими, а також пошуку можливих шляхів вирішення недоліків і наявних проблем про-
цесу глобалізації.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Кліменко О. М. 
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Актуальність теми зумовлена тим фактом, що найважливішим джерелом зростання ефективності вироб-
ництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що випускається. Якість продукції  одна з най-
актуальніших проблем на сьогодні, і будь-яке підприємство, що має за мету, завоювати більший сегмент ринку, 
вкладає велику кількість коштів саме у якість виробленої продукції. Будь-яке підприємство високим рівнем якості 
і широкою номенклатурою своєї продукції залучає споживачів різного віку та матеріального становища.

Важливий внесок у дослідження проблеми якості продукту та її місця в галузевих стратегіях зробили такі 
вітчизняні вчені, як: А. Гусаров, В. Момот, В. Кривощоков, О.Глудкин, В. Гіссин, Ю. Лопатинський, І. Мазур,  
В. Шапіро, О. Мороз, Л. Ткачук, О. Царенко, А. Гличев, М. Круглов, М. Шаповал та ін.

Метою цієї роботи є висвітлення поняття якості продукту, дослідження проблем підвищення якості про-
дукції на підприємствах на сучасному етапі та пошук шляхів подолання виявлених проблем. 

Проблема якості продукції носить у сучасному світі універсальний характер. У цей час будь-яке підпри-
ємство для успішного існування в умовах конкурентної боротьби зацікавлене у створенні стійкої й ефективної 
системи управління своєю виробничою діяльністю. 

Науковий підхід до вивчення будь-якої категорії чи явища передбачає визначення змісту поняття, його сут-
ності, місця і ролі в сукупності інших категорій та явищ. Отже, під якістю продукції розуміють поняття, яке ха-
рактеризує параметричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські властивості виробу, рівень його 
стандартизації та уніфікації, надійність і довговічність. Як економічна категорія якість відбиває сукупність власти-
востей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини [2].

Сучасна ринкова економіка висуває принципово нові вимоги до якості продукції, що випускається. Це 
пов'язано з тим, що на сучасному етапі виживання будь-якої фірми її стійке положення на ринку товарів і послуг 
визначаються рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з дією декіль-
кох десятків факторів, серед яких можна виділити два основних – рівень ціни і якість продукції. При цьому якість 
продукції поступово виходить на перше місце.

Стан справ у сфері управління якістю для підприємств України не можна визначити як задовільний. Розви-
ток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світо-
вому ринку саме по якості, тому тільки 1 % українських товарів і послуг визнані конкурентоздатними на світовому 
ринку. У цьому зв'язку набуває особливого значення проблема розробки та впровадження дійових методів управ-
ління витратами на забезпечення якості продукції. Основною проблемою є невідповідність більшості українських 
товарів міжнародним стандартам якості.

© Козаченко Д. О., 2016 
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Існує індекс глобальної конкурентоспроможності, складений з 113 змінних, які детально характеризують 
конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. В Індексі глобаль-
ної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index 2013–2014, GCI) Україна за рік опустилася на 11 пози-
цій, посівши 76-ту позицію серед 144 країн світу. Серед негативних факторів впливу на позицію України у рейтин-
гу можна назвати: доступ до фінансування (16,7 %), корупція (15,5 %) та податкове адміністрування(11 %) [6].

Існує ряд факторів, які безпосередньо впливають на якість продукції. Укрупнено вони можуть бути навдені 
трьома блоками: серед них є внутрішні фактори (дисципліна, обладнання, технологія, метрологічне забезпечен-
ня, випробувальна база, технічний, контроль, організаційна структура); людський фактор (кваліфікація, досвід, 
професіоналізм, заохочення, активність і ініціатива, обмін передовим досвідом) та зовнішні умови (вимоги ринку, 
якість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, ритмічність поставок від суміжників, правове забезпечення 
якості, необхідність оцінки та підтвердження якості, інвестиції, підтримка держави, вимогливість контролю та 
нагляду, узгодженість, вимог до складових продукції і виробництва, рівень конструкторських розробок, а також 
важливе місце займають конкурентні фактори) [1].

У сучасному нестабільному зовнішньому середовищі підприємства з метою виживання та подальшого роз-
витку повинні постійно відстежувати та реагувати на зміни середовища. Однією з реакцій підприємств є забез-
печення відповідності якості продукції міжнародним стандартам.

Тому одним із основних методів державного контролю якості продукції на галузевому ринку є стандартиза-
ція та сертифікація. Нині обов’язковою умовою виходу на міжнародний ринок є наявність у продавця сертифіка-
та відповідності, що засвідчує відповідність продукції вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000, які швидко 
поширюються в світі і регулюють єдині всесвітні вимоги до систем якості фірм-постачальників. Сьогодні все біль-
ше й більше національних підприємств звертають увагу на утворення системи якості та її сертифікації відповідно 
до умов стандартів ІСО 9000. Але ж, на жаль, головною метою таких дій є не створення функціональної системи,  
а безпосередньо отримання сертифіката на цю систему. Наявність цього сертифіката відчиняє двері у міжнарод-
ну торгівлю та дає можливість отримати вигідний контракт та участь у міжнародних тендерах. Такі дії спонука-
ють виникнення важливої проблеми рівня якості продукції в Україні [5].

В Україні, як і в інших державах СНД, діють добровільні державні стандарти на системи управління якістю, 
розроблені на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Тим часом у Європі та в світі застосовуються сучас-
ні методи поліпшення якості, рівня ділової досконалості та управління довкіллям, зокрема за вимогами між-
народних стандартів ISO серії 9000 та 14000 сертифіковано близько 400 тис. систем управління якістю, і щороку 
ця цифра збільшується на 50 тис., тоді як в Україні сертифіковано близько 600 систем. На багатьох вітчизняних 
підприємствах системи управління якістю не переглядалися впродовж останніх 10–15 років і не відповідають су-
часним вимогам. Аналіз свідчить, що основною причиною їх низького рівня є відсутність системного підходу до 
управління та навчання у цій сфері. 

Також, на жаль, в Україні досі триває перегляд застарілих стандартів. Підприємства використовують 16 ти-
сяч стандартів колишнього СРСР, які були розроблені до 1992 р. і містять технічні характеристики продукції 
минулого століття [3].

Зростаюче значення проблеми якості продукції є також наслідком розвитку науки та техніки, умов вироб-
ництва продукції. Основні причини цього процесу – це ускладнення виробничих процесів, впровадження нових 
технологічних методів, природне підвищення вимог населення до якості товарів, що купуються, зумовлене по-
стійним зростанням матеріальних і естетичних потреб. Все це примушує виробників підвищувати якість продук-
ції і не відставати від вимог споживачів. Що стосується порівняльного аналізу вітчизняних і закордонних систем, 
то він показує, що українським системам управління якістю потрібно пройти ще довгий шлях вдосконалення, 
щоб досягти рівня інших розвинутих країн.

Основними причинами, що визначають необхідність забезпечення і підвищення якості, є: безперервне і кіль-
кісне зростання потреб; зростання ролі і темпів науково-технічного прогресу в розвитку науки, техніки, виробни-
цтва, економіки; посилення вимог до інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності; посилення 
конкуренції на внутрішніх і світових ринках. 

Тому для покращення якості продукції на підприємстві можна запропонувати декілька варіантів на рівні 
галузевих ринків, серед яких: використання досягнень науки та техніки в процесі проектування виробів; запрова-
дження новітньої технології виробництва і суворе дотримання технологічної дисципліни; забезпечення належної 
технічної оснащеності виробництва; удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов; поліпшення стан-
дартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості, адже саме стандарти й тех-
нічні умови відображують сучасні вимоги споживачів до технічного рівня; збільшення випуску сертифікованої 
продукції, покращення окремих показників якості продукції, що випускається на підприємстві; використання 
ефективної мотивації праці всіх категорій персоналу підприємства, що є одним із головних факторів підвищення 
якості продукції тощо [4].
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Якість продукції на підприємствах значною мірою визначається ефективністю системи управління якістю 
на підприємстві та належною організацією самого виробничого процесу. Все більше підприємств розуміють не-
обхідність суворого дотримання стандартів системи управління якістю та вимог належної виробничої практики. 
Система управління якістю, що побудована згідно з принципами Загального управління якістю, передбачає по-
стійне вдосконалення управлінської діяльності фірми, поліпшення якості продукції і задоволення потреб усіх за-
цікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому за рахунок створення 
відповідного управління на підприємстві.

Таким чином, як свідчить вітчизняний і світовий досвід, застосування систем якості надає підприємствам 
можливість істотно підвищувати ефективність своєї діяльності, забезпечувати споживачів продукцією і послугами, 
що відповідають потребам і вимогам законодавства. Створення ефективних систем якості, орієнтованих на впрова-
дження сучасного досвіду в галузі організацій і технологій, забезпечує стійке становище підприємств на ринку.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Анотація. Роль кейс-методу в процесі викладання економічних дисциплін дуже значуща на сучасному 
етапі. Для підготовки компетентних кадрів необхідно розглядати реальні економічні ситуації, з якими може 
зіткнутися молодий фахівець у майбутньому. Як ефективний метод закріплення теоретичних знань і за-
стосування їх на практиці виступає кейс-метод.

Ключові слова: кейс, технологія навчання, активні й інтерактивні методи навчання, процес навчання, 
ситуаційний аналіз, мотивація.

Аннотация. Роль кейс-метода в процессе преподавания экономических дисциплин очень значима на со-
временном этапе. Для подготовки компетентных кадров необходимо рассматривать реальные экономиче-
ские ситуации, с которыми может столкнуться молодой специалист в будущем. Как эффективный метод 
закрепления теоретических знаний и применение их на практике выступает кейс-метод.
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Annotation. The role of case method in teaching economic disciplines very significant today. To prepare competent 
personnel necessary to consider the real economic situation that can confront young specialist in the future. How effective 
method to consolidate the theoretical knowledge and their application in practice favor of case-method.

Кeywords: case, technology training, active and interactive methods of teaching, learning, situational analysis, 
motivation.

Актуальність теми зумовлена тим фактом, що реформування системи освіти та сучасні інтеграційні процеси 
роблять необхідним впровадження нових активних та інтерактивних методів навчання, що є ефективним засобом 
в освоєнні сучасних освітніх технологій і повинно бути використано при підвищенні ефективності навчання та 
якості знань студентів, оскільки активні й інтерактивні методи навчання орієнтовані на особистість студента, на 
його свідому участь у розвитку власних знань, персональних і професійних навичок, в тому числі навичок колек-
тивної роботи і творчого вирішення конкретних проблем.

Важливий внесок у дослідження проблеми використання кейс-методу у викладанні економічних дисциплін, 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: А. Прутченков, Г. Багієв, В. Наумов, Ю. Сурмін, А. Долгоруков, 
Ф. Желудевіч, С. Самаріна, С. Калугін, В. Платов, О. Смолянінова, Т. Арканова, М. Фурс, Р. Меррі та ін.

Метою цієї роботи є висвітлення теоретичних і практичних аспектів кейс-методу в процесі викладання еко-
номічних дисциплін і впровадження його в освітні програми навчальних закладів.

Соціально-економічний розвиток суспільства майже у всьому знаходиться залежно від рівня економічної 
освіти підростаючого покоління. Воно стає невід'ємною частиною культурного виду сучасної людини і переду-
мовою успішної діяльності фактично у всіх сферах і галузях господарства. Результати дослідження та справжнє 
життя свідчать, що більшості молоді не вистачає інструментальних знань, практичних здібностей, економічної 
свідомості і мислення, що дозволяють бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Випускник університету у своїй практичній діяльності повинен вміти приймати дієві рішення, а для цього 
він повинен заволодіти не тільки теорією та інструментарієм економіки, який дозволяє провести аналіз ринку 
і виробити кращу стратегію, а й використовувати в комплексі теоретичні пізнання і практичні здібності. Слід 
навчити студента умінню використовувати економічну теорію до певних ринкових умов. Велику допомогу в до-
сягнені цих цілей може надати кейс-метод. Впровадження кейс-методу в дослідженні навчальних дисциплін еко-
номічного циклу є особливо вагомим, тому що застосування імпровізацій у навчальному процесі вимагає макси-
мального наближення студентів до реальних ситуацій і прийняття адекватних рішень.

Кейс-метод, або метод конкретних ситуацій (від англ. «case» – випадок, ситуація), – це технологія навчання 
студентів, заснована на використанні реальних чи вигаданих бізнес-ситуацій, спрямована на формування у сту-
дентів таких навичків [1, с. 164–166]:

робота з інформацією, осмислення деталей, переробка наявної інформації та пошук відсутньої; −
виявлення ключових проблем і пошук оптимальних шляхів їх вирішення; −
оцінка альтернатив; −
навички групової роботи. −

Цей метод одночасно відображає не тільки практичну проблему (рішення проблем економічного характе-
ру), але й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при розгляді проблемної теми дисципліни, 
а також вдало поєднує навчальну, аналітичну та виховну діяльність, у свою чергу є діяльним і ефективним засо-
бом у реалізації сучасних завдань системи освіти.

Під час роботи над конкретним кейсом студенти знаходяться в центрі процесу розв'язання конкретної про-
блеми. Зазвичай академічну групу розбивають на більш дрібні і більш мобільні робочі підгрупи, що складаються 
з 4–6 осіб. У кожній з цих підгруп вивчають матеріали конкретного випадку і виробляють пропозиції для його 
вирішення, які потім обговорюються академічною групою. Технологія кейс-методу включає такі ступені (табл. 1) 
[3, с. 43–46].

Проведення занять із застосуванням методу аналізу конкретних ситуацій відрізняється від звичайних на-
вчальних занять тим, що в основі такої ситуації лежить реальна економічна проблема.

Тому виділяють такі навчальні завдання кейс-методу [2]: 
придбання навичок використання теоретичного матеріалу для аналізу економічних ситуацій, статистич- −

них джерел, практики ведення господарської діяльності;
формування навичок оцінки ситуації, вибір і організація пошуку основної інформації; −
вироблення умінь формулювати запитання і запити; −
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вироблення умінь розробляти багатоваріантні  − підходи до реалізації плану дії;
формування умінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності; −
формування навичок і прийомів всебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів розвитку ситуацій; −
формування вмінь і навичок конструктивної критики. −

Таблиця 1
Стадії роботи з кейсом

Фаза Мета
1. Постановка проблеми: ознайомлення з конкретним випадком Розуміння проблемної ситуації та процесу прийняття рішення
2. Отримання інформації з матеріалів кейса або самостійно, 
використовуючи сторонні джерела

Придбання навичок пошуку інформації з різних джерел, вміння 
працювати з отриманими даними

3. Обговорення: колективний пошук можливих рішень проблеми, 
обговорення альтернативних можливостей Розвиток навичок роботи в групі, вміння нестандартно мислити

4. Резолюція: вибір свого варіанта рішення в кожній підгрупі Зіставлення і оцінка варіантів рішення
5. Диспут: окремі підгрупи захищають своє рішення Аргументований захист рішень
6. Зіставлення підсумків: проаналізувати запропоновані 
підгрупами рішення, вибрати найбільш вдале і зіставити його з 
прийнятим у дійсності

Обговорити дії керівництва компанії, розглянути переваги та 
недоліки прийнятого в реальності рішення

Задачі, які використовуються під час проведення практичних і семінарських занять, істотно відрізняються 
від кейсів. Вони дозволяють студентам вивчити і застосувати окремі теорії, використовувати певні принципи та 
методи.

Також важливо зазначити, що під час проведення занять із використанням кейс-методу одночасно викорис-
товуються і інші методи та форми навчання: метод занурення, використання техніки акваріума, метод мозкового 
штурму, метод презентації, а також дискусія в процесі ігрового моделювання.

Розбираючи кейс, студенти фактично отримують готове рішення, яке можна буде застосувати в аналогічних 
обставинах. Збільшення в «багажі» студента проаналізованих кейсів збільшує ймовірність використання готової 
схеми рішень до сформованої ситуації, формує навички вирішення більш серйозних проблем.

Важливим моментом є те, що кейс-метод вимагає підготовленості студентів, наявності у них навичок само-
стійної роботи; непідготовленість студентів, нерозвиненість їх мотивації може призводити до поверхневого об-
говорення кейса.

Метод конкретних ситуацій відносять до одного з найпопулярніших активних методів навчання. Тому він 
включає в себе безліч переваг, серед яких можна виділити найголовніші: отримання навичок вирішення реаль-
них проблем; можливість роботи групи на єдиному проблемному полі; отримання навичок роботи в коман-
ді; вироблення навичок найпростіших узагальнень; отримання навичок презентації; отримання навичок прес-
конференції, вміння формулювати питання та аргументувати відповідь.

Кейс-метод дозволяє студентам придбати куди більш широкий спектр навичок і вмінь. І якщо звичайна 
задача, як правило, має тільки один вірний варіант рішення, то кейси припускають наявність безлічі далеко нео-
днозначних варіантів вирішення поставлених проблем.

Крім перелічених переваг, цей метод має і недоліки, серед яких: кейс-метод при високій результативності 
є досить трудомісткою технологією навчання, що вимагає значних витрат часу для підготовки та застосування 
і високого професіоналізму викладацького складу; для розбору конкретного кейса недостатньо тимчасових рамок 
одного і навіть двох практичних занять; кейс-метод вимагає значного часу на самостійну підготовку студентів, під-
бір і вивчення літератури та інтернет-джерел. 

З одного боку, кейс-метод має свої недоліки, як і будь-які активні й інтерактивні методи навчання, але з дру-
гого боку – кількість і якість його переваг переоцінюють його значення та спонукають до впровадження його на 
практиці економічних, юридичних, медичних, соціальних та інших дисциплін.

Місце кейс-методу в українській системі вищої професійної освіти далеко не є однозначним. Можна сфор-
мулювати стратегічні принципи розвитку кейс-методу та впровадження його в освітні програми.

По-перше, кейс-метод необхідно впровадити в програми підготовки студентів за сучасними напрямами під-
готовки бакалаврів, в яких домінує ситуаційне знання і ситуаційна діяльність (наприклад, економіка, менедж-
мент, маркетинг та ін.).

По-друге, активізувати кейс-метод у системі додаткової професійної освіти, особливо при реалізації про-
грам професійної перепідготовки.

По-третє, кейс-метод необхідно використовувати в органічній єдності з іншими методами навчання, у тому 
числі традиційними, що закладають у студентів обов'язкове нормативне знання.
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По-четверте, застосування кейс-методу має бути методично обґрунтованим або забезпеченим Це необхідно 
як на рівні організації навчального процесу по освітній програмі в цілому, так і на рівні планування його окремим 
викладачем. Грамотне застосування цього методу може бути однією з цілей підвищення кваліфікації викладача.

Таким чином, треба зазначити, що застосування кейс-методу з одного боку – стимулює індивідуальну ак-
тивність студентів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість невпевнених у собі студентів, 
забезпечує високу ефективність навчання та розвитку майбутніх фахівців-економістів, формує певні особистісні 
якості та компетенції, а з іншого боку – дає можливість самому викладачеві самовдосконалюватися, по-іншому 
мислити і діяти, оновлювати власний творчий потенціал. Кейс-метод є достатньо ефективним методом при ви-
вченні економічних дисциплін. Оскільки аналіз проблемних ситуацій є характерним прикладом проблемного 
навчання, в якому найбільш повно реалізуються вимоги єдності теоретичної діяльності і їх зв'язок з економічною 
практикою. Також використання методу аналізу конкретних ситуацій допомагає розвивати у студентів навички 
економічного мислення та сприяє формуванню якостей майбутнього економіста.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Бережна Н. І. 
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Анотація. Розглянуто поняття «експорт» за параметром переміщення продукції через митний кордон 
країни та ключові аспекти експортної діяльності підприємства; проведено порівняльний аналіз підходів до ви-
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Annotation. Article considers the concept of «export» respect to a parameter moving goods through customs bor-
der of the country and key aspects of export activity of the enterprise, performed a comparative analysis of approaches to 
the definition of «export activity», examined the different types of export operations.

Кeywords: export, export activity, enterprise, foreign economic activity.

Експортна діяльність є важливою та невід’ємною складовою господарської діяльності підприємства. Здій-
снення експортних операцій стає вагомою передумовою для розширення ринків збуту, збільшення обсягів ви-
робництва та підвищення якості продукції, що, в свою чергу, дозволяє також створити сприятливе підґрунтя для 
зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому ринку.

Експорт продукції – необхідна умова розвитку економіки країни й інструмент формування її позитивного 
іміджу, тому Україна має вийти на траєкторію своєї унікальної економічної моделі випереджального розвитку за 
допомогою виробництва й експорту вітчизняної продукції на світові галузеві ринки. Підприємства, які зможуть 
посісти в цьому процесі провідні позиції, стануть головними суб’єктами світової економіки ХХІ  ст.

У вивченні теорії експортної діяльності підприємств істотний внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: 
Тюріна Н., Шелест Є., Бестужева С., Новицький В., Циганкова Т., Петрашко Л., Кальченко Т., Кирєєв А., Покров-
ська В., Череп А., Ортинська О., Курищук В., Котлер Ф., Келлер К., Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. та ін. 

Вивчення результатів наукових досліджень, нормативних актів дозволило встановити, що одним із дискусій-
них питань є визначення поняття «експорт» за параметром переміщення продукції через митний кордон країни. 
Зокрема, такій дискусії сприяє колізія інтерпретації експорту, наведеної в Законі України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» та Податковому Кодексі України.

Згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» експорт (експорт товарів) – продаж това-
рів українськими суб’єктами господарської діяльності (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) з вивезенням 
або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, при цьому термін ре-
експорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі 
України товарів, що були раніше імпортовані на територію України [1]. 

Таким чином, український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює експорт товарів, є екс-
портером. 

Поряд із поняттям «експорт» існує також поняття «експорт капіталу», що трактується як «вивезення за межі 
України капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності 
та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльно-
сті»  [1].

На противагу вищезазначеному для здійснення експорту у Податковому Кодексі України обов’язковою умо-
вою є перетин митного кордону України, який засвідчує, чи відповідно оформлена вантажно-митна декларація, 
що є причиною виникнення податкових зобов’язань [2]. 

Новицький В. Є. вважає, що визначення терміна «експорт» у Законі України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» зараховує до експорту ті види торгівлі, які суто теоретично не можуть належати до системи зовніш-
ньоекономічної діяльності, наприклад, збут товарів іноземцям-резидентам без перетину цими товарами митного 
кордону України [3]. Автор дає визначення «експорту товарів»: це продаж і вивезення товарів за кордон з метою 
їх реалізації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні [3].

Бестужева С. В. визначає експорт як специфічний вид трансграничної взаємодії суб'єктів міжнародної еко-
номічної діяльності, який характеризується певною структурою (спрямованістю) процесу, умовами і правилами 
ведення, а також наслідками і результатами, які досягаються у процесі цього виду взаємодії і тільки через цей 
вид  [4].

Отже, визначення терміна «експорт», наведеного у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 
може вважатися цілком достатнім.

Водночас зміст терміна «експортна діяльність» також потребує роз’яснення. Це поняття по-різному визна-
чається у працях науковців, отже, необхідно здійснити порівняльний аналіз підходів до визначення цього понят-
тя, який наведено у табл. 1.

Здійснення експортної діяльності вимагає від підприємств створення додаткових структурних підрозділів, 
так званих відділів експортної діяльності, або вони користуються послугами спеціалізованих фірм. Для малих і 
середніх суб’єктів це являється недоступним, і вони змушені самостійно вирішувати всі проблеми, які виникають 
у процесі роботи з іноземними партнерами. 

В міжнародній торговельній практиці використовуються два основні методи здійснення експортних опера-
цій: прямий метод і непрямий.

Прямий метод передбачає здійснення операцій безпосередньо між виробником і споживачем через власну 
зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв’язків. Непрямий або посередницький метод 
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передбачає купівлю та продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на підставі укладення спеціального 
договору – агентської, комісійної або іншої угоди з торговим посередником, у якій передбачається виконання 
останнім певних обов’язків, пов’язаних із реалізацією товару продавця, за агентську, комісійну або іншу вина-
городу.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «експортна діяльність»

Автор Визначення

Тюріна Н. М., Шелест Є. О. [5] Експортна діяльність підприємства – це продаж і вивезення товарів за кордон з метою їх реалі-
зації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні

Циганкова Т. М., Петрашко Л. П.,  
Кальченко Т. В. [6]

Експортна діяльність – вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без 
зобов'язання їхнього зворотного повернення

Кирєєв А. В. [7]
Експортна діяльність – діяльність, спрямована на продаж і вивіз за кордон товарів для пере-
дачі їх у власність іноземному контрагенту, при цьому для продавця не має значення, що буде 
робити з цим товаром покупець

Покровська В. В. [8] Експортна діяльність – це операції, які передбачають продаж і вивіз товарів за кордон для пе-
редачі їх у власність іноземному контрагенту

Череп А. В., Ортинська О. Л. [9] Експортна діяльність підприємств – це узгоджена послідовність виконання конкретних етапів 
виходу підприємства на зовнішній ринок

Курищук В. В. [10]

Експортна діяльність підприємств – це здійснення виробництва й інших видів господарської 
діяльності економічно самостійними господарюючими суб'єктами, що мають статус юридич-
них осіб згідно із законами України, з метою реалізації товарів (робіт, продукції, послуг, прав 
інтелектуальної власності та інших немайнових прав) іноземним суб’єктам господарської ді-
яльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України

При виборі методу експортування товару необхідно враховувати: кількість потенційних замовників; частоту 
продаж; тип продукту, що продається; обсяг замовлень.

Для сучасного етапу розвитку виробництва з величезною концентрацією і централізацією капіталу харак-
терним є розширення прямого експорту. Прямі зв’язки мають низку переваг: більш тісні контакти з контр-
агентом; краще знання кон’юнктури ринку; швидке пристосування своїх виробничих потужностей до потреб 
покупця. 

Проте і непрямий експорт продовжує зберігати своє значення. На сьогодні більше половини міжнародного 
товарного обміну здійснюється при сприянні торгових посередників, тобто незалежних від виробників і спожива-
чів товарів торгових фірм, організацій і осіб. Посередниками можуть бути брокери, дилери, комісіонери, оптові 
покупці, промислові та торгові агенти.

Непрямий експорт застосовується у таких випадках: збут стандартного промислового устаткування; збут 
споживчих товарів; реалізація другорядної продукції; на окремих важкодоступних і маловідомих ринках; про-
сування нових товарів; у разі відсутності власної збутової мережі.

Безпосередньо продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам 
господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів або послуг за межі митного кордону України, 
включаючи реекспорт товарів через митний кордон України, здійснюється за допомогою експортних операцій. 

В умовах зовнішньоекономічної діяльності здійснюються різні види експортних операцій (рис. 1).
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності може здійснювати експорт товарів у разі виконання таких умов: 

здійснення експортних операцій має бути передбачене його статутними документами; контракт на експорт това-
рів повинен бути складений відповідно до вимог; при визначенні предмета експортного контракту повинні бути 
враховані обмеження, квотування і ліцензування, передбачені законодавством України [1].

Висновки. Таким чином, проведене нами дослідження сутності експортної діяльності підприємства, дає змо-
гу дійти висновку, що експортна діяльність підприємства – це складний багаторівневий процес, який пов’язаний 
з виробництвом і обміном матеріальних і нематеріальних благ на зовнішньому ринку, що виступають у формі 
товару. Також зазначимо, що експортна діяльність є важливою і невід’ємною складовою господарської активнос-
ті підприємства, тому здійснення експортних операцій є вагомою передумовою для розширення ринків збуту, 
збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції. У той же час слід підкреслити, що ці переду-
мови дозволяють підприємству сформувати сприятливе підґрунтя для підсилення конкурентних переваг і на 
внутрішньому ринку.  

Варто також зазначити, що важлива роль експортної діяльності має місце як для економіки держави, так 
і  для всіх суб’єктів суспільного устрою. Поряд з державою економічна діяльність на світових ринках має особливе 
значення для таких суб’єктів, як підприємство, галузь промисловості, світове співтовариство. 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

187

як складова економічної безпеки підприємства

Підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства»

як стан, що забезпечує захищеність фінансових інтересів від загроз, фінансову рівновагу, 
стабільність, платоспроможність і ліквідність тощо

як здатність здійснювати ефективно та стабільно свою діяльність або ефективно використовувати 
потенціал підприємства та ресурси

як здатність підприємства самостійно розробляти та проводити фінансову стратегію

як діяльність з управління ризиками

як система, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства або 
збалансований стан

Рис. 1. Види експортних операцій

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Проскурніна Н. В. 
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Анотація. Розглянуто ситуацію в Україні щодо туристичного бізнесу. Проаналізовано основні складові 
цього сегмента ринку. Виділено недоліки та переваги готельного бізнесу в Україні. Описано проблеми, що сто-
ять на шляху розвитку, та наведено варіанти їх вирішення. Також описані перспективи розвитку готельного 
ринку.
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Annotation. This article describes the situation in Ukraine with tourism business. We have analyzed the main 
components of this market. Minuses and benefits have been allocated for the hotel business in Ukraine. It describes the 
problems of development and provides options for their solutions. Perspectives of development of the hotel market are also 
described. This article gives the definition of tourism business, the statistics of successful companies and investors who 
are ready to work with Ukraine in the future.
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Индустрия гостеприимства – это бизнес, направленный на обеспечение приезжих людей жильем, питани-
ем, а также на организацию их досуга.

Данная отрасль объединяет все родственные отрасли экономики, специализирующиеся на обслуживании 
путешествующих людей через специализированные предприятия: отели, рестораны, туристические агентства, 
национальные парки, парки культуры и отдыха и т. д. 

Развитие мировой экономики, новых рынков и партнерских сетей в различных отраслях дали толчок актив-
ному росту сферы делового туризма во всем мире. Украина – не исключение.

Ситуация в украинской туристической индустрии не катастрофична, несмотря на общий неблагоприятный 
политический и экономический контекст.

Начнем с того, что в Украине туризм в его классическом понимании и в докризисные времена был мало 
популярен среди иностранцев. Большая часть визитов в страну приходилась на деловые поездки как со стороны 
иностранных гостей, так и со стороны внутренних туристов. Военные действия на юго-востоке страны, а также 
нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация негативно отразились на рынке гостиничной 
недвижимости.

Русские туристы, ранее составлявшие большую часть туристического потока, свели количество поездок 
к минимуму [1]. В то же время сократилось число посетителей отелей как из других стран, так и других регионов 
Украины. 

Но со снижением напряженности на юго-востоке Украины и с условной стабилизацией национальной ва-
люты отмечается постепенный рост потока бизнес-туристов и небольшое оживление спроса. Заполняемость оте-
лей верхнего ценового сегмента постепенно возрастает и на конец первого полугодия для наиболее успешных 
отелей составляла уже около 40 % [1].

Наиболее финансово устойчивыми в текущих условиях остаются гостиницы, стоимость номеров которых 
привязана к иностранной валюте (доллару или евро). Преимущественно это гостиницы категории 5 звезд и каче-
ственные гостиницы категории 4 звезды [2].

Что касается новых проектов, то за последние два года открылся только один отель – пятизвездочная гости-
ница Hilton Kiev (262 номера). С учетом того, что гостиничный рынок Киева в высоком ценовом сегменте доста-
точно насыщен, ее открытие можно считать довольно успешным как для такого сложного рынка [3].

По данным Госкомстата в Украине 1218 гостиничных предприятий, а общее количество гостиниц, санатори-
ев, пансионатов и т. д. – более 3200 [3].

В целом в Украине количество гостиничных мест на 1 тыс. населения составляет 2, в Киеве – 6. Тогда как 
в Москве – 9, Париже – 38, а в среднем по Европе – 14–18 [4].

В общем, вывод о том, что у нас не хватает гостиниц, напрашивается сам собой. По различным оценкам 
Киев нуждается еще в 12–15 тыс. гостиничных номеров. Из 8700 номеров столичных гостиниц только 3 % отвечает 
международным стандартам. При этом стоимость гостиничных услуг составляет в Киеве от $60 до $400 за сутки, 
и она постоянно растет [4].

В Украине туристическая индустрия как самостоятельный сектор экономики находится на стадии своего 
становления. В целом прогнозы притока инвестиций оптимистические, но многое будет зависеть от политики 
государства на рынке. Учитывая, что много высокоразвитых стран, и среди них – Испания, Швейцария, Австрия, 
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Франция, Бельгия, построили благосостояние в значительной мере на основе туризма, для реализации гостинич-
ного потенциала Украины в полной мере государство должно:

обеспечить туристам комфортные и безопасные условия для приезда в Украину; −
проводить эффективную политику развития массового туризма; −
уменьшить гостиничный сбор; −
принять меры к улучшению состояния достопримечательностей; −
внести изменения в законы о землепользовании. −

В своем становлении гостиничный рынок Украины столкнулся с рядом проблем. Одной из них является 
слабость внутренней конкуренции (что объясняется отсутствием свободных средств и высокими налоговыми став-
ками) и отсутствие мощных международных гостиничных сетей [5].

На сегодняшний день украинский гостиничный рынок динамично развивается. В Украине расширяется сек-
тор элитных гостиниц. Так, инвесторы начали вкладывать деньги в отели на 200–400 номеров [6].

Также изменилась ситуация с присутствием крупных международных отельных сетей на рынке Украины. 
Если раньше такие крупные мировые сети, как «Хилтон», «Мариотт», «Шератон», «Рэдиссон», «Кемпински» или 
Accor, не обращали на Украину никакого внимания, предпочитая вкладывать деньги в строительство отелей на 
территории Турции и Египта, то теперь ситуация изменилась. «Хилтон» и RADІSSON SAS HOTELS & RESORTS 
[6] стали пионерами в этом плане. По мнению экспертов, это подтолкнет другие гостиничные сети к более актив-
ной работе в Украине. В будущем году к нам, возможно, «войдет» французская гостиничная сеть Accor, которая 
5 лет присматривается к рынку. Также уже несколько лет на территории Карпат, в Трускавце успешно работает 
отель известного бренда “Rixos”.

В то же время в Украине, особенно в крупных городах, в том числе и Киеве, необходимо развивать сегмент 
недорогих гостиниц, которые смогут предоставить небольшие, но хорошие комнаты с неплохим сервисом [7]. 
Ведь среднестатистический «внутренний» турист желает экономить на проживании в гостинице. С учетом повы-
шения внутренней деловой активности в регионах трехзвездочные гостиницы могут быть привлекательны даже 
иностранному инвестору [7].

Нехватку гостиниц можно частично восполнить, реконструируя и модернизируя имеющиеся в наличии по-
стройки. Для этого необходимо привести в соответствующее состояние построенные ранее гостиницы, обратить 
внимание на объекты незавершенного строительства, ведомственные дома и общежития в одноместные (за счет 
собственных средств) [8].

Гостиничный бизнес в Украине перспективен как минимум по четырем причинам.
Во-первых, в стране, наблюдается повышение деловой активности, что, как правило, неизбежно вызывает 

увеличение объемов так называемого “делового туризма”, причем не только внутреннего, но и въездного.
Во-вторых, как показывает мировая практика, повышение доходов населения (а оно в Украине уже проис-

ходит) приводит к тому, что люди все больше путешествуют, а значит, останавливаются в гостиницах.
В-третьих, Украина, заявившая о своей интеграции в европейские структуры, постепенно становится для 

европейцев (в данном случае – европейских туристов) привлекательнее.
Актуальность тематики, связанной с анализом развития украинского гостиничного рынка на государствен-

ном и мировом уровне, усиливается в связи с тем, что страна находится в состоянии кризиса, и данный сектор 
является 

потенциальным вариантом получения прибыли; −
вариантом развития культурной стороны Украины и ее населения; −
решением привлечения большего количества людей в культурные центры страны. −

Сущность гостиничного бизнеса, пути реализации и инструменты развитиия данного сегмента рынка и ту-
ристической политики в условиях трансформации отражены в исследованиях таких ведущих украинских ученых, 
как: Пендерецкий О. В., Алексеева Ю. А., Максимюк Н. В., Артеменко В. Б.

Государственная политика, ее отношение к туристическому бизнесу и точки соприкосновения находятся 
в центре внимания вышеупомянутых исследователей.

Научный руководитель  – канд. экон. наук, доцент Пономаренко А. А. 
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Annotation. In the article the issue concerning the distinction between «electronic commerce» and «electronic 
business» is considered. The problem is that the terms are used as identical concepts. During research these concepts were 
analyzed and distinctive features were found. On the basis of obtained results the author concluded that the concept of 
e-business is broader than the concept of e-commerce.

Кeywords: electronic commerce, electronic business, commercial transaction, information and communication 
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Анотація. Розглянуто питання щодо розмежування понять «електронна комерція» та «електронний 
бізнес». Проблема полягає в тому, що терміни використовуються як тотожні поняття. На основі отрима-
них результатів зроблено висновок про те, що поняття електронного бізнесу є ширшим, ніж поняття елек-
тронної комерції.

Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, комерційний правочин, інформаційні та ко-
мунікаційні технології, електронний обмін інформацією.

Аннотация. Рассмотрен вопрос относительно разграничения понятий «электронная коммерция» 
и  «электронный бизнес». Проблема заключается в том, что термины используются как тождественные по-
нятия. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что понятие электронного бизнеса шире, чем 
понятие электронной коммерции.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, коммерческая сделка, информацион-
ные и коммуникационные технологии, электронный обмен информацией.

A few years ago, the Internet network used mainly for exchanging e-mails and transfer files. But recently advanced 
technologies have transformed the Internet into a developed infrastructure, which covers all of the major information 
centers, the world’s libraries, databases of scientific and legal information, many governmental and commercial organi-
zations, stock exchanges and banks. The Internet represents a completely new and profitable way to do business. Today, 
the Internet could be seen as a huge market that can potentially cover virtually the entire population of the Earth .That is 
why trade and financial organizations are actively developing various types and methods of doing business in the Inter-
net. Two of these methods are electronic business and electronic commerce.

© Korobka A. Y., 2016 
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Nowadays large number of scientists dedicated their research question to sphere of e-commerce and e-business. 
Thus, consideration of these issues is carried out in scientific writings of J. Allison, Q. Cao, C. Cedielski, D. Chaffey,  
G. Finnie, R. Goel, B. Jaworski, V. Jain, R. Kalakota, M. Merz, A. Pillutla, R. Rainer, J. Rayport, M. Robinson, M. Schnie-
derjans, Z. Sun, Z. Zhou and others.

The Purpose of this article is to define e-business and e-commerce and explain the difference between them.
Modern achievements in the development of global information and communications technology (Internet technol-

ogy) led to rapid growth in economic activity, where concepts «electronic commerce» and «e-commerce» have emerged. 
Frequently the confusion of two concepts: e-business and e-commerce, occurs. It is not easy to differentiate these two 
terms because they are closely interconnected.

But e-commerce and e-business are two completely different terms, but unfortunately they are always used inter-
changeably by many of us. The reason for this is the close meaning of the words «business» and «commerce». But there 
is a significant difference between e-commerce and e-business.

Let’s analyze these two terms. E-commerce is an abbreviation used for electronic commerce. It is the process through 
which the buying, selling, dealing, ordering and paying for the goods and services are done over the internet [1]. Simply, 
any monetary transaction, which is done with the help of electronic media is e-commerce. In this type of online commer-
cial transaction, the seller can communicate with the buyer without having face to face interaction.

Electronic Business, shortly known as e-business, is the online presence of a business. It can also be defined as 
the implementation of business processes using the capabilities of information and communication technologies, sys-
tems and networks [2]. While e-business also covers online transactions that would constitute e-commerce it also covers  
a broad range of other activities beyond buying and selling goods and services. Therefore, e-commerce can be said to be 
a subset of e-business. In simple words e-commerce is a part of e-business (fig. 1) [3].

Online activities 
between 

businessesElectronic transfer 
within firm

Collaboration Supply chain 
management

Customer relation-
ship management

Business 
intelligence

Enterprise resource 
management

E-commerce

E-business

 
Fig. 1. Components of e-business [4]

 In both cases, the e stands for «electronic networks and describes the application of electronic network technol-
ogy – including Internet and electronic data interchange (EDI) – to improve and change business processes.

Another significant difference is that e-business has introverted approach, e-commerce – extroverted approach [5].
It means that e-commerce covers external processes that touch customers, suppliers and external partners, includ-

ing sales, marketing, order taking, delivery, customer service, purchasing of raw materials and supplies for production 
and procurement of indirect operating-expense items, such as office supplies.

While e-Business more focused on internal processes such as production, inventory management, product develop-
ment, risk management, finance, knowledge management and human resources. 

Figure 2 illustrates the one of major differences in e-commerce and e-business, described in [6], where e-commerce 
has a broader definition referring more to the macroenvironment, e-business relates more to the micro-level of the firm.

To sum up all obtained results we represent all key distinctive features which were defined during research in 
comparison chart (table 1).

We emphasize once again the difference between the two concepts. E-business is the most general concept. It in-
cludes any forms interaction between the subjects of the market with the help of digital technology. E-commerce is just 
one of the components of e-business, which is limited to carrying out transactions using electronic systems, such as the 
sale of goods or services over the Internet.
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Fig. 2. Electronic commerce and electronic business [6]

Table 1
Key differences between e-commerce and e-business 

E-commerce E-business
E-commerce involves commercial transactions done over Internet E-business is conduct of business processes on the Internet
E-commerce is subset of E-business E-business is superset of E-commerce
E-commerce is use of electronic transmission medium that caters for 
buying and selling of products and services

In addition, E-business also includes the exchange of information 
directly related to buying and selling of products

E-commerce covers external processes that touch customers, suppliers 
and external partners

E-business covers internal processes such as production, inventory 
management, product development, risk management, finance etc.

E-commerce is narrower concept and restricted to buying and selling It is a broader concept that involves market surveying, supply chain 
and logistic management

Source: compiled by the author

Conclusion: During exploring the concept of «electronic commerce» and «electronic business», we have concluded 
that the concept of electronic business is broader than the concept of electronic commerce. We consider it necessary to 
note that electronic commerce is an integral part of electronic commerce, so to equate them, and argue that these terms 
are identical, in any case is impossible.

Supervisor – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor Маzоrеnkо О. V. 
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Annotation. In the article the different theoretical approaches are examined for determination of the essence of 
concept “competitiveness of an enterprise”. Its advantages and disadvantages are analyzed and the basic components of 
this category are identified. The most accurate definition of this category is defined as a result of the study, which gives 
an opportunity to examine this concept not only as a result, but also as a process of enterprise activity from the point of 
view of achieving the strategic aims. 
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the product.

Анотація. Розглянуто різні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «конкурентоспро-
можність підприємства», проаналізовано їх переваги та недоліки, виявлено базові складові цієї категорії. На 
основі проведених досліджень визначено найбільш уточнене визначення цієї категорії, що дає змогу розглядати 
поняття не тільки як результат, а як процес діяльності підприємства з позицій досягнення його стратегіч-
них цілей.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, конкурент, конкурентна пере-
вага, конкурентоспроможність виробу.

Аннотация. Рассмотрены различные теоретические подходы для определения сущности понятия «кон-
курентоспособности предприятия», проанализированы их преимущества и недостатки, выявлены базовые 
составляющие этой категории. На основе проведенных исследований определено наиболее точное определение 
данной категории, что позволяет рассматривать понятие не только как результат, но и как процесс дея-
тельности предприятия с позиций достижения его стратегических целей.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, конкурент, конкурентное преи-
мущество, конкурентоспосбность продукта. 

Under the modern conditions of the acceleration of global integration process, issues of effective development 
Ukraine’s economy are became increasingly relevant with its entering into the international economic system. The devel-
opment of the national economy based on building its competitiveness. The key prerequisite for the ensuring country’s 
competitiveness is the competitiveness of domestic enterprises. That is why the construction of the mechanism of creation 
and increasing of the enterprise competitiveness determines its functioning and development in today’s highly competi-
tive market, and it is the main prerequisite for development of national economy. 

Considering the importance of the competitiveness of the company for its activity and development, today a large 
number of scientists dedicated their research question to competitiveness evaluation. Thus, consideration of these issues 
is carried out in scientific writings of E. Efimova, Z. Shershnova, M. Yermolov, A. Blinov, V. Zakharov, V. Vinokurov,  
B. Karloff, S. Popov, R. Fatkhutdinov, A. Zaharov, V. Merchanskyy and others. However, despite the importance and 
relevance of the topic, the analysis of domestic and foreign scientific literature has shown that a single universally ac-
cepted approach to determining the economic essence and nature of the concept competitiveness of the enterprise does 
not exist, and it causes problems in developing effective methods and approaches to assessment, analysis and adjustment 
of indicators that reflect the level of competitiveness.

The purpose of the article is examine the main components of enteprise competitiveness and determine the nature 
and essence of the concept. 

Competition is the basis of a market economy, a strong incentive for economic growth, improve product quality, 
accelerate scientific and technological progress and the reduction of production costs and prices. Competition contributes 
to intensification and increase efficiency of public production, by prompting companies to cut their production costs, 
which is result the elimination of unprofitable enterprises, which is burdensome to society. Focusing producers on the 
market needs, competition creates opportunities for wider assortment of products and for the fullest possible satisfaction 
of inventories.

The concept of competition has many meanings, so universal definition does not exist. 

© Korobka V. Y., 2016 
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From one side E. Efimova in her work [1] emphasizes that, competition is a struggle between any economic subjects 
for more favorable conditions of production and realization of goods, and on this basis, in order to obtain the highest 
possible profit. In market conditions, the win in this struggle is the goal of any business entity (company, industry,  
country).

On the other hand, author [1] argues that, competition is a mechanism for automatically adjusting the proportions 
of public production. For the participants of market relations, and first of all for manufacturers, competition has objec-
tively coercive nature, forcing them  systematically apply the new technologies, increase labor productivity, reduce or 
restrain prices for manufactured goods. In other words, competition forces to systematically reducing individual produc-
tion costs, saving resources, achieving the most efficient combination of using production factors. 

As a result of literature review of Z. Shershnova, M. Yermolov [2; 3], we can justify that competition is inextricably 
linked to competitiveness. In the era of globalization and internationalization of production, competitiveness is one of 
the most important integral characteristics that use to evaluate effectiveness of the economic activities and relevance of 
the products of economic entities. Competitiveness in a market economy is one of the most important indicators, since it 
expresses the economic, scientific, technical, industrial, organizational, managerial, marketing and other opportunities of 
commercial organizations, industries or national economy as a whole. These opportunities are implemented in products 
and services, opposing competitive analogues, both in the domestic and foreign markets.

So, for better understanding the concept competitiveness, let’s analyze different theoretical approaches and con-
clude what competitiveness is. (table 1). 

Table 1
Morphological analysis of the term “Competitiveness of enterprise”

Definition Keywords (genus) Source

1. Competitiveness of enterprise – ability to create such an advantage over 
competitors, which allows to achieve objectives of an enterprise Ability to create an advantage A. Blinov, V. Zakharov [4]

2. Competitiveness of enterprise – ability to perform a successful 
competition, and resist it Ability to perform V. Vinokurov [5]

3. Competitiveness of enterprise – ability to provide the best offer in 
comparison with competing enterprise Ability to provide B. Karloff [6]

4. Competitiveness of enterprise – ability to achieve objectives under market 
conditions where similar objectives have other economic entities Ability to achieve S. Popov [7]

5. Competitiveness of enterprise – ability to produce a competitive product 
or service Ability to produce R. Fatkhutdinov [8]

6. Competitiveness of enterprise –possession of properties, which create 
advantages for the subject of economic competition Possession of properties A. Zaharov [9]

7. Competitiveness of enterprise – an advantage in price, speed of delivery, 
design and so on, that allows to ensure the sale of its products at the 
expense of competitors

Advantage V. Merchanskyy [10]

8. Competitiveness of enterprise – a level of competence of enterprise 
compared to other competitors in creation and utilization the production 
potential of certain orientation, as well as its individual components: 
technology, resources, management, skills and education of personnel, 
reflected in such performance indicators as product quality, profitability and 
productivity

Level of competence (compare to 
other competitiors…) Z. Shershneva [2]

9. Competitiveness of enterprise – a relative characteristic, that reflects 
differences in the development process of certain producer from his 
competitors according to degree of providing goods or services of a 
particular social need and the efficiency of production activities

Relative characteristic M. Yermolov [3]

During the morphological analysis, we can see that the universal, generally accepted definition of competitiveness 
of enterprise does not exist. Such diversity of definitions certifies that competitiveness is a complex and multifaceted 
phenomenon. 

Analysis of definitions allows to conclude that the whole set of definitions can be divided into three groups:  
1) definition that characterize the internal and external activities of the enterprise, without mentioning the product (1 [4], 
2 [5], 4 [7], 6 [9]); 2) definition based only on the product as main component of competitiveness (3 [6], 5 [8], 7 [10]); and 
3) definition that combines the product and production and economic activities of enterprise (8 [2], 9 [3]). 

We accept that concepts “competitiveness of product” and “competitiveness of enterprise” have interdependence. 
Because, it is clear that companies can not be competitive if its product has no sales. However, product competitiveness 
is not a decisive factor for the evaluation the level of competitiveness of the enterprise. Because the activity of any enter-
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prise involves not only production, but also many other elements of value chain: marketing and sales, procurement and 
logistics, operational and strategic management. Thus, in case if one type of production and economic activity is carried 
out not effectively, it reduces the competitiveness of enterprise. For example, product can be competitive, but in the same 
time it does not sold due to inability of the enterprise to effectively promote it in the market.

Consequently, only the assessment of competitiveness of production or only the evaluation of production and 
economic activities is not enough to draw conclusions about the competitiveness of the entire enterprise. Therefore, defi-
nitions of first and second groups, in particular concepts of such scientists as A. Blinov – V. Zakharov [4], V. Vinokurov 
[5], B. Karloff [6], S. Popov [7], R. Fatkhutdinov [8], A. Zaharov [9], V. Merchanskyy [10] do not reflect the depth of the 
phenomenon “competitiveness”. Unlike Z. Shershneva [2] and M. Yermolov’ concepts [3], which emphasize that com-
petitiveness of enterprise is the comprehensive indicator, assessment of which is impossible through evaluation of single 
aspect of enterprise. 

Secondly, almost all scientists focus on “competitiveness” as relative concept, so we understand that competitive-
ness can appear and be assessed only with the presence of competitors. 

Thirdly, we note that all scientists in their definitions consider “competitiveness of enterprise” as constant value, 
but, as well as many other economic categories, it is not a constant value. Because in certain period the enterprise can be 
competitive, and in the next period due to changing in external or internal environment become not competitive. Accord-
ingly, we prove that competitiveness of enterprise depends on many factors and changes over time. In addition, the prob-
lem of enterprise adaption to changing environmental conditions is out of sight. Since for ensuring effective activity of 
enterprise in today’s market conditions it is required continuous monitoring of environmental changes and immediately 
respond to them, providing a higher rate of improvement performance in comparison with the competitive enterprises.

All in all, we can conclude that for ensuring effective activity of enterprise in today’s market conditions it is re-
quired continuous monitoring of environmental changes and immediately respond to them, providing a higher rate of 
improvement performance in comparison with the competitive enterprises. Before conducting such analysis it is neces-
sary to clearly understand a nature of phenomenon competitiveness of the enterprise and its main components. The task 
is complicated by the versatility of this concept that acquires new characteristics depending on the subject, industry, 
scope of activity etc Analysis of definitions allows to conclude that Z. Shershneva [2] is the most accurately clarify the 
nature and essence of term competitiveness of the enterprise: “Competitiveness of enterprise – a level of competence of 
enterprise compared to other competitors in creation and utilization the production potential of certain orientation, as 
well as its individual components: technology, resources, management, skills and education of personnel, reflected in 
such performance indicators as product quality, profitability and productivity”.
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Анотація. Розглянуто економічну сутність нормативів НБУ відносно кредитно-інвестиційної діяль-
ності банків. Проаналізовано дотримання банками економічних нормативів НБУ та розроблено рекомендації 
щодо проблем, пов’язаних із дотриманням нормативів.

Ключові слова: економічні нормативи, НБУ, банківське регулювання, банківський нагляд, кредитні ри-
зики, інвестиційні ризики.

Аннотация. Рассмотрена экономическая сущность нормативов НБУ относительно кредитно-
инвестиционной деятельности банков. Проанализировано соблюдение банками экономических нормативов 
НБУ и разработаны рекомендации относительно проблем, связанных с соблюдением нормативов.

Ключевые слова: экономические нормативы, НБУ, банковское регулирование, банковский надзор, кре-
дитные риски, инвестиционные риски.

Annotation. In the scientific article examined the economic substance of the NBU ratios relative to credit and 
investment banking. Analyzed compliance by banks NBU economic standards and recommendations on issues related to 
compliance with regulations.

Кeywords: economic standards of the NBU, bank regulation, bank supervision, credit risks, investment risks.

Кредитно-інвестиційні операції є основним видом діяльності банків. Ці операції приносять найбільшу част-
ку прибутку банкам, а отже, несуть у собі найбільші ризики, які можуть погрожувати фінансовому стану банків 
і банківській системі загалом. Тому для забезпечення фінансової надійності банків і захисту інтересів вкладників, 
кредиторів, а також для забезпечення стабільної грошово-кредитної політики в Україні Національний банк від-
повідно до визначеного ним порядку зобов’язує банки виконувати затверджені економічні нормативи.

Питання виконання та розрахунку економічних нормативів вивчали такі вчені: С. Ілляшенко, О. Васюренко, 
О. Сидоренко, Н. Верхуша та ін.

Метою дослідження є вивчення особливостей розрахунку економічних нормативів, діагностувати стан ви-
конання економічних нормативів НБУ та визначити напрями дотримання їх банками. 

На сьогодні під час фінансової кризи та кризи банківської системи постає питання нагляду та регулювання 
банківської діяльності з боку Національного Банку України (далі НБУ). Основним видом банківської діяльності є 
кредитно-інвестиційна діяльність; ризики, пов’язані з нею, й регулює НБУ. До кредитно-інвестиційної діяльності 
відносять операції з надання коштів у тимчасове користування, надання позик чи кредитів, а також інвестування 
коштів у цінні папери на фондовому ринку. Ці операції несуть у собі ризик неповернення коштів та отримання 
збитків за ними, що може призвести до невиконання зобов’язань перед вкладниками банків. Банк може діяти 
кількома способами: або прийняти ризики для отримання надприбутку, або їх мінімізувати, отримуючи стабіль-
ний, але виважений дохід. У свою чергу, з боку НБУ були введені економічні нормативи, які регулюють норми 
ризику, та проводиться політика жорсткого контролю з дотримання цих нормативів з метою забезпечення ста-
більної діяльності банків і своєчасного виконання ними зобов'язань перед їх вкладниками. 

Економічні нормативи – це розрахункові величини, за допомогою яких здійснюється управління грошовим 
обігом і банківською діяльністю.

Дію економічних нормативів регламентує Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності ко-
мерційних банків» та Закон України «Про банки і банківську діяльність» [1].

До економічних нормативів, які регулюють кредитно-інвестиційну діяльність, відносяться: нормативи із ре-
гулювання кредитного ризику – Н7, Н8, Н9, а також нормативи з регулювання ризиків. пов’язаних із інвестицій-
ною діяльністю, – Н11, Н12 (рис. 1). 

 

© Корота А. В., 2016 
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Норматив інвестування в цінні 
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установою (Н11)

Норматив загальної суми 
інвестування (Н12)
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Економічні нормативи НБУ, 
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діяльність

Норматив максимального розміру 
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Норматив великих кредитних 
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Норматив максимального розміру 
кредитного ризику за операціями 

з пов’язаними з банком особами (Н9)

Рис. 1. Економічні нормативи НБУ, які регулюють кредитно-інвестиційну діяльність

Методика розрахунку економічних нормативів регулюється постановою НБУ № 315 «Про схвалення Ме-
тодики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні» від 2 червня 2009 року [2]. 
Також встановлені нормативні значення цих показників згідно з Постановою НБУ № 368 «Про затвердження 
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [3] (табл. 1). 

Таблиця 1
Критерії оцінки кредитного ризику, встановлені НБУ

Нормативи Формула розрахунку Нормативне значення Пояснення

Н7
Норматив максимального 
розміру кредитів на 
контрагента  

≤ 25 % Зк – всі зобов’язання одного контрагента;
РК – регуляторний капітал

Н8 Норматив великих 
кредитних ризиків  

≤ 800 %
Зв – сукупна заборгованість щодо одного 
контрагента;
РК – регуляторний капітал

Н9

Норматив максимального 
розміру кредитного 
ризику за операціями  
з пов'язаними з банком 
особами

≤ 25 %
Зін – сукупна заборгованість осіб, 
пов’язаних із банком;
РК – регуляторний капітал банку

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) встановлюється НБУ 
з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх 
зобов'язань. Нормативне значення Н7 не більше 25 %, тобто видача кредитів «в одні руки» не повинна переви-
щувати четвертої частини його регулятивного капіталу.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) встановлюється з метою обмеження концентрації кредитного 
ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів. За вимогами НБУ сукупний розмір вели-
ких кредитних ризиків не повинен більш ніж у 8 разів перевищувати регулятивний капітал банку.

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) 
встановлюється для обмеження ризику операцій з пов'язаними з банком особами, зменшення негативного впли-
ву операцій з пов'язаними з банком особами на діяльність банку [3]. Норматив максимального розміру креди-
тів, гарантій, порук, виданих одному інсайдеру, обмежує видачу банком внутрішніх кредитів «в одні руки». Цей 
норматив був введений Постановою Правління Національного банку України від 08.06.2015 № 361, який звів два 
нормативи Н9 та Н10, які розраховувались до цього, в один норматив. До нововведення Н9 розраховувався як 
норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих одному інсайдеру, а Н10 – як нор-
матив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам, відповідно нор-
мативні значення складали не більше 5 % та не більше 30 %. 
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Щодо нормативів, пов’язаних із ризиком від інвестиційної діяльності, то до них відносять нормативи Н11 
та Н12 (табл. 2).

Таблиця 2
 Критерії оцінки ризику інвестиційної діяльності, встановлені НБУ

Нормативи Формула розрахунку Нормативне значення Пояснення

Н11
Норматив інвестування 
в цінні папери окремо за 
кожною установою  

≤ 25 %

Кін – кошти банку, що інвестуються 
на придбання акцій та інвестиційних 
сертифікатів окремо за кожною 
установою;
СК – статутний капітал

Н12 Норматив загальної суми 
інвестування  

≤ 800 %

СКін – кошти банку, що інвестуються  
з метою придбання акцій та інвестиційних 
сертифікатів будь-яких юридичних осіб;
СК – статутний капітал

Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) встановлюється з метою обме-
ження ризику, пов’язаного з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні сертифікати окремої юридичної 
особи.

Норматив інвестування Н11 визначається як співвідношення розміру коштів, що інвестуються на придбання 
акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою, до статутного капіталу банку. 
Нормативне значення показника Н11 не повинно перевищувати 15 %.

Норматив загальної суми інвестування (Н12) встановлюється з метою обмеження ризику, пов’язаного зі 
здійсненням банком інвестиційної діяльності.

Норматив Н12 визначається як співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв, 
часток) та інвестиційних сертифікатів будь-якої юридичної особи, до статутного капіталу банку. Нормативне зна-
чення показника Н12 не повинно перевищувати 60 % [3].

У разі невиконання банками економічних нормативів, НБУ залишає за собою право на вжиття відповідних 
заходів впливу згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність». До таких заходів відносяться: пись-
мове застереження, скликання загальних зборів спостережної ради банку, укладення письмової угоди з банком, 
розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів, розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів, роз-
порядження щодо примусової реорганізації банку, розпорядження щодо призначення тимчасової адміністрації, 
відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку та ін. 

Згідно з перевіркою НБУ з дотримання нормативів результати перевірки висвітлюються на офіційному 
сайті з періодичністю в місяць, дані відображають середні значення виконання нормативів за всіма банками  
(табл. 3).

Таблиця 3 
Дотримання економічних нормативів банками

Нормативи
Роки

2013 2014 2015

Н7 Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента (не більше 25 %) 22,31 22,64 23,13

Н8 Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного розміру 
регулятивного капіталу) 174,69 306,58 551,47

Н9 Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями  
з пов’язаними з банком особами (не більше 25 %) - - 63,72

Н9 Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам (не більше 5 %) 0,37 0,21 -

Н10 Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам (не більше 30 %) 2,24 1,42 -

Н11 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою 
(не більше 15 %) 0,09 0,01 0,002

Н12 Норматив загальної суми інвестування (не більше 60 %) 3,35 3,17 1,39

Отже, норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента протягом 2013–2015 рр. 
не мав суттєвих змін і склав 23,13 за 2015 рік, що не перевищує норму 25 %, встановлену НБУ.
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Норматив великих кредитних ризиків суттєво зріс, що свідчить про підвищення концентрації кредитного 
ризику за окремим контрагентом або групою пов’язаних контрагентів (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка нормативу великих кредитних ризиків

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами роз-
раховується перший рік, тому неможливо прослідити його динаміку, проте можна зазначити, що нормативи Н9 
та Н10, які розраховувались до цього, були у межах норми, а вже нововведений Н9 перевищую норму у 25 % та 
складає 63,72 %. Це свідчить про великі ризики в роботі банків, пов’язані із кредитуванням пов’язаних осіб.

Нормативи інвестування мають низькі показники, що зумовлено низькою інвестиційною активністю та сут-
тєвим спадом у 2015 р.

Також для мінімізації ризиків банк зобов’язаний створювати резерви на покриття ймовірних втрат за кре-
дитними та інвестиційними операціями. Це являє собою також один із способів зниження ступеня ризику банку. 
Комерційні банки зобов`язані створювати резерви для відшкодування втрат за основним боргом за усіма видами 
кредитів. Резерви комерційного банку поділяються на: «резерв під стандартну заборгованість за позиками» та 
«резерв під нестандартну заборгованість» [4].

Постановою Національного банку України «Про порядок формування та використання банками України 
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», встановлюється порядок 
визначення показника ризику кредиту, наданого фізичній і юридичній особі.

З наведених даних ми бачимо, що банківська система України не є стабільною, нормативи або на межі нор-
мативних значень, таких як Н7, або значно їх перевищують (наприклад, такий норматив, як Н9. Отже, для мінімі-
зації ризиків можна запропонувати такі засоби:

1. Диверсифікація кредитного портфеля – його суть у наданні позик більшій кількості незалежних один від 
одного клієнтів. Також необхідна диверсифікація за термінами, регулювання коротко-, середньо- та довгостроко-
вих вкладень залежно від очікуваної зміни кон'юнктури та за призначенням кредиту, за видом забезпечення та за 
галузями.

2. Встановлення лімітів кредитування або кредитні обмеження для позичальників, понад які кредити не 
надаються незалежно від рівня процентної ставки.

3. Проведення комплексного аналізу потенційних позичальників і їх ранжування за ступенем надійності. 
В  процесі такого аналізу особливо важливим є проведення аналізу фінансового стану потенційного позичальни-
ка по балансовому звіту і звіту про фінансові результати.

4. Залучення достатнього забезпечення за виданими позиками для захисту від втрат при невиконанні 
зобов'язань.

5. Страхування кредиту. Цей спосіб передбачає передачу ризику його неповернення організації, що займа-
ється страхуванням. Воно оформляється страховим полісом, який може прийматися як забезпечення кредиту.

Отже, ризики є неодмінною складовою кредитно-інвестиційної діяльності банку та пов’язані безпосеред-
ньо із дохідністю цих операцій, зведення ризиків до нуля призведе і до втрати доходу. Рішенням цього питання 
є управління ризиками, чим неодмінно має займатися банк та вирішувати для себе необхідне співвідношення 
ризику та дохідності. В свою чергу НБУ проводить свою політику із мінімізації ризиків банків, встановлюючи еко-
номічні нормативи, які не дозволять банкам перевищити норму ризику, а також встановлює норми обов’язкового 
резервування на покриття ймовірних втрат від кредитних та інвестиційних операцій. Тим самим НБУ підтримує 
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стабільність банківської системи та забезпечує гарантійність повернення коштів вкладникам банків. У подальших 
дослідженнях доцільним буде проведення детального аналізу використання банками внутрішніх способів мінімі-
зації кредитного ризику та порівняння їх ефективності поряд із зовнішніми.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Полтініна О. П. 
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Анотація. Розглянуто та проаналізовано сутність державного бюджету України, основні теоретичні 
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы сущность государственного бюджета Украины, основные 
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Метою статті є дослідження проблем дефіциту державного бюджету та винахід можливих шляхів його ба-
лансування, виявивши взаємозв’язок бюджетного дефіциту та державного боргу.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу дефіциту державного бюджету на економіку 
країни широко висвітлені в працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. З українських учених значну увагу 
проблемі доцільності прийняття бюджету із дефіцитом та дослідженню його впливу на економіку держави при-
діляють В. Андрущенко, Ю. Пасічник, С. Юрій та ін. Серед зарубіжних дослідників привертають увагу роботи 
Дж. Кейнса, У. Олівера, П. Самуельсона, М. Фрідмена, Дж. Хікса та ін. Також у статті використано праці, які 
опубліковано в економічних журналах України – це роботи Н. Матвійчук, Н. Бурлачук, Л. Маршук, К. Ставича,  
І. Нечаюк та ін.

Виклад основного матеріалу. Бюджет як економічна категорія є основною ланкою державних фінансів 
і важливою складовою фінансової системи в цілому. За допомогою державного бюджету держава, з одного боку, 
мобілізує кошти, необхідні для забезпечення розвитку країни, а з іншого – витрачає їх з метою виконання функ-
цій, що здійснюються на різних рівнях. Тобто частка валового внутрішнього продукту концентрується у складі 
державного бюджету та використовується з метою забезпечення економічного розвитку країни, вирішення со-
ціальних проблем, утримання органів державного управління, забезпечення обороноздатності тощо.

Держава несе витрати на утримання установ освіти, науки, медицини, культури, армії, правоохоронних ор-
ганів, національного телебачення і радіо, будівництво будинків, доріг, підприємств тощо. Основним джерелом 
покриття цих витрат є податкові надходження від домашніх господарств і підприємств.

Якщо видатки бюджету дорівнюють доходам, бюджет вважається збалансованим, якщо доходи перевищу-
ють витрати, має місце профіцит державного бюджету; коли ж витрати перевищують доходи – то спостеріга-
ється дефіцит державного бюджету. Ідеальне виконання бюджету – це повне покриття витрат прибутками, але, 
як правило, така ситуація буває вкрай рідко. Одним з найважливіших питань державних фінансів є проблема 
бюджетного дефіциту і державного боргу.

До причин бюджетного дефіциту можна віднести такі: оборот «тіньового» капіталу в величезних масштабах; 
спад суспільного виробництва; невиправдано роздуті соціальні програми; збільшені витрати на фінансування 
ВПК; недосконалість податкової системи, що дозволяє окремим виробникам отримувати необґрунтовані подат-
кові пільги, укривати свої доходи від оподаткування та ін.

Дефіцит бюджету повинен бути профінансований. Існує кілька варіантів його покриття [1]. Можна фінансу-
вати дефіцит бюджету за рахунок випуску нових грошей, але наслідком цього стане розвиток неконтрольованої 
інфляції, знецінення заощадження населення. Щоб цього уникнути, більшість держав закріпили у своїх консти-
туціях незалежність національного емісійного банку від виконавчої та законодавчої влади, який не зобов'язаний 
фінансувати уряд [2].

Можна фінансувати дефіцит державного бюджету за рахунок внутрішнього боргу. Цей спосіб полягає  
в тому, що держава випускає цінні папери (державні облігації та казначейські векселі), продає їх населенню (до-
могосподарствам і фірмам) і отримані кошти використовує для фінансування перевищення державних видатків 
над доходами [3]. Цей спосіб фінансування не веде до інфляції, оскільки грошова маса не змінюється, тобто це 
неінфляційний спосіб фінансування. Це оперативний спосіб, оскільки випуск і розміщення (продаж) державних 
цінних паперів можна забезпечити швидко. Але і він має свої недоліки, бо населення не буде купувати державні 
облігації, якщо вони не будуть приносити доходу, тобто якщо за ним не буде виплачуватися відсоток. Чим більше 
випущено державних облігацій, тим більші суми повинні йти на обслуговування боргу. Тобто держава випускає 
облігації для фінансування дефіциту державного бюджету, виплата відсотків по яких провокує ще більший де-
фіцит [4]. Наростання бюджетного дефіциту в економіці призводить до появи та зростання державного боргу. 
Державний борг – це сума, накопичена в країні за певний період бюджетних дефіцитів за вирахуванням тих, що 
були за цей час позитивних сальдо бюджету.

Отже, наростання внутрішнього боргу вважається менш небезпечним, ніж зовнішнього. Тому що для пога-
шення зовнішнього боргу нація змушена розраховуватися частиною національного продукту, нерухомістю. Роз-
глянемо бюджетний дефіцит на прикладі України (табл. 1).

Таблиця 1
Показники зведеного бюджету України 2010–2015 рр. [7]

Роки Доходи % до ВВП Видатки (з 
кредитуванням) % до ВВП Дефіцит (-), 

профіцит (+) % до ВВП

2010 314506,3 28,7 379191,2 34,5 -64684,9 -5,9

2011 398553,6 30,3 421611,5 31,7 -23057,9 -1,8

2012 445525,3 30,5 496311,0 33,8 -50785,7 -3,5

2013 442742,9 30,5 506334,2 34,9 -63591,3 -4,3

2014 455927,4 29,1 523004,8 33,3 -67077,4 -4,2

2015 502259,7 - 582875,7 - -80615,9 -
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Варто зазначити, що постійна дефіцитність фінансів України не є унікальним явищем. Дефіцит бюджету 
властивий і високорозвиненим країнам. Повного розв'язання проблеми державного дефіциту не існує взагалі. 
Можна лише розглядати основні напрями проведення заходів, спрямованих на скорочення величини бюджет-
ного дефіциту. Держава потребує прийняття і проведення в життя пакету законів, нспрямованих на стабілізацію 
економіки, фінансів і вихід з кризи. 

Треба розуміти, що перевищення прибутків над витратами не є необхідною межею здорової економіки, яка 
іноді може мати і дефіцит. Дефіцит розміром у 2–3 % валового національного продукту повністю допустимий 
в економіці будь-якої держави [5].

З метою удосконалення методів боротьби за скорочення бюджетного дефіциту доцільно вітчизняне законо-
давство привести у відповідність до загальноєвропейських вимог і стандартів, тобто слід звернути увагу на: роз-
роблення фінансових санкцій до уряду за порушення ним граничного розміру дефіциту встановлення граничного 
розміру бюджетного дефіциту у відсотках до ВВП; визначення його для сектора державного управління [6].

У програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного дефіциту необхідно включити заходи, які сти-
мулювали б притоку коштів до бюджету країни і сприяли б скороченню державних витрат. До них відносяться: 
зміна напрямів інвестування бюджетних коштів у галузях економіки з метою значного підвищення фінансової 
віддачі від кожної гривні; різке скорочення сфери державної економіки і державного фінансування; збереження 
фінансування тільки самих важливих соціальних програм; створення умов для залучення іноземних інвестицій.

  Серед нетрадиційних засобів можна запропонувати таке:
1) Для покриття бюджетного дефіциту державі необхідно звільнитися від «дрібної» власності й здійснюва-

ти розширене акціонування та інвестування інших об'єктів як на території країни, так і за її межами [7]. Також 
треба поліпшувати управління державним майном, що приведе до зменшення кількості підприємств державної 
форми власності, які одержують дотації.

2) Другий важливий момент – високий рівень номінального податкового навантаження. Треба запроваджу-
вати раціональну податкову політику, яка базується на зниженні податкового тиску і поєднанні фіскальної та 
стимулювальної функцій податків.

Проблема дефіциту державного бюджету в нормальній економіці – це не стільки проблема безпосередньо 
його впливу, скільки проблема негативного впливу державного боргу і витрат по його обслуговуванню.

Висновок. Аналізуючи наукові праці, можна зробити висновок про те, що бюджетний дефіцит наділений 
складною причинно-наслідковою природою і може вважатися звичним атрибутом сучасної бюджетної політики 
будь-якої країни незалежно від рівня її розвитку.

Навіть при тому, що бюджетний дефіцит і державний борг самі по собі не є катастрофічними явищами, 
їх збільшення може вести до серйозних негативних наслідків не тільки економічного, але і чисто політичного 
характеру. 

Дефіцит державного бюджету виступає важливим інструментом державної фінансово-кредитної політики, 
засобом впливу на економіко-соціальне становище держави. В Україні формування бюджету з дефіцитом зумов-
люється тим, що в нашій державі є значна потреба у проведенні реформ у різних сферах, фінансуванні державної 
інфраструктури, підвищенні якості соціальних і адміністративних послуг. Завдяки методам усунення дисбалансу 
бюджету, а саме заходами, спрямованими на зростання ВВП, можливо стабілізувати та збалансувати бюджет 
України та економіку в цілому.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пономаренко О. О. 
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// Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 20–25. 4. Харзішвілі Ю. Про взаємозв’язок дефіциту бюджету та макро-
економічних показників в Україні: суспільно-політична література / Ю. Харзішвілі, О. Любіч // Економіка Украї-
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Анотація. Досліджено поняття якості продукції як об’єкта управління в межах виробничої діяльності 
підприємства. Визначено сутність категорії «управління якістю» та запропоновано авторське визначення 
поняття «ефективне управління якістю». Управління якістю за своєю сутністю є складною економічною 
категорією, тому для кращого розуміння проаналізовано всі етапи та принципи його розвитку. 

Ключові слова: управління якістю, якість, продукція, споживачі, виробники, організація, мотивація.

Аннотация. Исследовано понятие качества продукции как объекта управления в пределах производ-
ственной деятельности предприятия. Определена сущность категории «управление качеством» и предложе-
но авторское определение понятия «эффективное управление качеством». Управление качеством по своей сути 
является сложной экономической категорией, поэтому для лучшего понимания проанализированы все этапы 
и принципы его развития. 

Ключевые слова: управление качеством, качество, продукция, потребители, производители, организа-
ция, мотивация.

Annotation. The article is investigated the concept of the good’s quality as the control object within the limits of 
production activity of an enterprise. The meaning of the term «quality management» is determined and the author’s defi-
nition of effective quality management is given. Quality management, of its essence, is a complex economic category that 
is why for better understanding all the types and principles of its development are given. 

Кeywords: quality management, quality, products, customers, vendors, organization, motivation.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Управління якістю продукції детально проаналізовано в публі-
каціях таких авторів, як І. Будищева, А. Вакуленко, Ю. Мельник, В. Новиков, М. Круглов, О. Момот, В. Приходько, 
Л. Школьник, Ю. Макогон, М. Шаповал, Г. Шишков, О. Люткевич, Ю. Савицький та ін. 

Проблему якості продукції та системи управління якістю детально розглянуто в працях зарубіжних учених: 
М. Бест, Е. Демінг, Дж. Джуран, К. Ісікава, Ф. Кросбі, Г. Тагуті, А. Фейгенбаум, В. Шухарт та ін. 

Метою статті є комплексне дослідження сучасних теоретичних і практичних основ управління якістю про-
дукції, принципів і факторів успішного управління якістю на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Питання якості продукції є особливо важливим у сучасних умовах та залиша-
ється актуальним для всіх учасників ринку. Ось чому його можна розглядати з двох різних позицій: зі сторони 
споживача та позицій виробника. Для споживача якість продукції – це своєрідний ступінь досконалості власти-
востей і характеристик продукту, які здатні задовольнити їх потреби (вимоги) та побажання [5, с. 471]. Споживачі 
визначають рівень якості продукції за її фізичними, технічними, екологічними та споживчими характеристиками 
(органолептичними показниками та рівнем безпечності продукції). Потенційні споживачі при виборі продукту 
надають перевагу якісним і надійним виробам, але для них важливим також залишається фактор співвідношення 
ціни та якості. Для виробників, які мають на меті здійснення прибуткової діяльності та освоєння нових ринків 
збуту, якість продукції стає вирішальним інструментом відносно підтримки та підвищення конкурентоспромож-
ності. Зі сторони виробників якість продукції – це не тільки ступінь задоволення споживачів характеристиками 
готового продукту, але й скоординована діяльність підприємства, що полягає у спрямуванні та контролюванні 
організації щодо якості продукції на всіх етапах виробничого процесу [5, с. 474]. Якість продукції завжди є комп-
ромісом між бажаннями та можливостями, тому складним і відповідальним завданням для фахівців стає пошук 
оптимального співвідношення між характеристиками продукції, між якістю та продуктивністю і ефективністю 
виробництва, між якістю та потребами ринку. 

Якість продукції безпосередньо залежить від якісного здійснення всіх процесів виробництва, тому важливо 
її розглядати як об’єкт управління в межах виробничої діяльності підприємства. Управління якістю – це скоор-
динована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролі організації щодо якості, що звичайно охоплює роз-
роблення політики і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення та поліпшення якості 
[3, с. 180].  

У сучасній теорії і практиці управління якістю виділяють п’ять основних етапів [2, с. 368]: 
1. Прийняття рішень «що робити» і підготовка технічних умов; 
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2. Перевірка готовності виробництва та розподіл організаційної відповідальності; 
3. Процес виготовлення продукції;
4. Усунення дефектів і забезпечення інформацією зворотного зв’язку з метою внесення в процес виробни-

цтва і контролю змін, що дозволить уникати виявлених дефектів у майбутньому; 
5. Розроблення довгострокових планів із якості. 
Ці етапи дають змогу краще зрозуміти механізм процесу управління якістю та деталізувати його. Всі про-

цеси управління якістю завжди мають супроводжуватися контролем, тому серед етапів важливо виділити поопе-
раційний контроль, що допоможе контролювати якість на кожному етапі виготовлення та дозволить зменшити 
кількість браку. Одним із кінцевих етапів управління якістю має бути контроль відповідності готової продукції 
запланованим якісним характеристикам і встановленим вимогам стандартів. У зв’язку зі стрімким насиченням 
ринків і загостренням конкурентної боротьби контроль якості готової продукції посилився та вийшов на новий 
рівень стандартів, що збільшило витрати на виробництво. Поопераційний контроль у визначених контрольних 
точках технологічного процесу дозволяє дещо знизити кінцеві витрати при виробництві продукту за рахунок 
виключення із подальшого технологічного циклу виробів, які не пройшли визначенні етапи попереднього кон-
тролю.  

Процес управління якістю продукції має бути постійним, планомірним, цілеспрямованим та ефективно 
впливати на фактори й умови, що забезпечують створення продукції оптимальної якості та повноцінне її вико-
ристання.  

Управління якістю спрямоване на регулювання всіх етапів життєвого циклу й передбачає таке: технічну під-
готовку виробництва; вхідний контроль; процес виготовлення продукції; організацію, мотивацію і оплату праці; 
облік і фінансову діяльність; контроль якості продукції і всіх виробничих процесів; післяпродажне обслуговуван-
ня в експлуатації.

Управління якістю являється складовою успішного управління організацією. Для поліпшення показників 
діяльності організації встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може викорис-
товувати у своїй роботі [4, с. 32]: 

орієнтація на замовника; −
лідерство;  −
залучення працівників;  −
процесний підхід; −
системний підхід до управління;  −
постійне поліпшення;  −
прийняття рішень на підставі фактів;  −
- взаємовигідні стосунки з постачальниками.  −

Вищеперераховані принципи управління якістю формують основу стандартів на системи управління якіс-
тю, що входять до стандартів серії ISO 9000 [1, с. 27]. 

Ці принципи є основою ефективного управління якістю, але до їх переліку необхідно додати ще принцип 
мотивації. Вмотивованість персоналу прямо впливає на якість готової продукції, оскільки працівники безпосе-
редньо беруть участь у процесах виготовлення продукції та контролюють автоматизовані процеси. Правильне 
здійснення мотивації промислового персоналу допоможе активізувати діяльність працівників, забезпечити чітке 
виконання посадових обов’язків і збільшити продуктивність праці. Основними засобами підвищення мотивації 
персоналу виступають рівень заробітної плати, належні умови праці, виплата доплат і премій, що спонукають 
робітників краще працювати. Для підсилення мотивації керівництво може також запровадити додаткові допла-
ти за зменшення рівня браку та підвищення рівня якості готової продукції. Постійне використання принципу 
мотивації приведе до підвищення рівня якості роботи кожного працівника, що в кінцевому результаті допоможе 
покращити якість готової продукції.  

Висновки. Якість продукції як об’єкт управління є важливим питанням, яке потребує постійного вирішен-
ня, для забезпечення високої якості готової продукції.  

Якість готового продукту розглядається з двох різних позицій: зі сторони споживача та позицій виробника. 
Поняття якості продукції для виробника та споживача має різне значення, але водночас не можна розглядати 
якість ізольовано з двох різних позицій. Якість продукції залишається компромісом між бажаннями споживачів 
і  можливостями виробників, рівнем технічних характеристик продукції та вартісними показниками, які зумов-
люють економічний результат діяльності підприємства. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Мазоренко О. В. 
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Анотація. Досліджено передумови виникнення інтернет-маркетингу на основі аналізу особливостей 
формування електронної торгівлі. Розглянуто поняття електронної комерції як підґрунтя для виникнення 
інтернет-маркетингу. Розглянуто та проаналізовано погляди на визначення категорії інтернет-маркетингу 
зарубіжними та вітчизняними науковцями.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, інтернет-торгівля, особливості та недоліки інтернет-марк-
етингу, перспективи та тенденції розвитку інтернет-маркетингу.

Аннотация. Исследованы предпосылки возникновения интернет-маркетинга на основе анализа особен-
ностей формирования электронной торговли. Рассмотрены понятия электронной коммерции как почва для 
возникновения интернет-маркетинга. Рассмотрены и проанализированы взгляды на определение категории 
интернет-маркетинга зарубежными и отечественными учеными. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, интернет-торговля, особенности и недостатки интернет-
маркетинга, перспективы и тенденции развития интернет-маркетинга.

Annotation. The article is devoted to the research of preconditions of Internet marketing emergence through the 
analysis of e-commerce formation. The views on the definition of the category of online marketing by foreign and domestic 
scholars are considered and analyzed. The features and structure of domestic Internet users, outlined the current state of 
Internet marketing in Ukraine are defined. 

Кeywords: іnternet-marketing, іnternet-trade, features and shortcomings of Internet marketing, prospect and 
tendency of development of Internet marketing.

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу й інформатизація бізнесу є важливими чинниками пере-
орієнтації основних напрямів діяльності більшості підприємств, у тому числі виникнення нових видів маркетингу. 
Одним із результатів науково-технічного прогресу є створення принципово нового виду маркетингу – інтернет-
маркетингу. Питання інтернет-маркетингу є предметом наукових досліджень багатьох іноземних авторів, серед 
яких особливе місце займають дослідження Котлера Ф., Хенсона У., Хартмана А., Еванса Дж. та ін. В їхніх роботах, 
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зокрема, досліджуються тенденції розвитку віртуальної економіки, віртуальне мікро- та макросередовище, пи-
тання формування та специфіки маркетингу в інтернет-просторі тощо [4, c. 9].

Дослідженню питання розвитку інтернет-маркетингу в Україні приділили увагу такі вітчизняні вчені: Пет-
рик О., Литовченко І., Успенський І., Писаренко В., Полонець В., Пилипчук В.П., Окландер М., Артюхов М., Пав-
ленко А., Войчак А., Примак Т. Проте все ще недостаньо дослідженою залишається тема особливостей засто-
сування інтернет-маркетингу в різних галузях економіки та ключових аспектів розвитку інтернет-маркетингу  
в Україні.

Метою цього дослідження є аналіз категорії інтернет-маркетингу, передумов виникнення інтернет-
маркетингу в Україні та сучасного стану його розвитку, виявлення недоліків його застосування на вітчизняних 
підприємствах з метою окреслення перспектив його подальшого розвитку, що стануть підґрунтям для розробки 
подальших пропозицій щодо конкретних напрямків його удосконалення.

Перш ніж аналізувати питання розвитку інтернет-маркетингу в Україні, варто звернути увагу на рушійні 
сили виникнення цього виду маркетингу загалом. Поява та розвиток інтернет-маркетингу тісно переплітається із 
виникненням і розвитком електронної комерції в бізнесі.

Електронна комерція як новий вид бізнесу виникла наприкінці XX ст. і в останні роки в розвинених країнах 
остаточно набула рис усталеного і стабільного бізнесу, що розвивається, з досить чіткими правилами гри для 
продавців і покупців. Сьогодні це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які 
проводяться за допомогою комп'ютерних мереж. Україна з ряду причин знаходиться на початку освоєння елек-
тронної комерції, і сприйняття практичного зарубіжного досвіду їй необхідно [1, c. 8].

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне із ключових місць посіла мережа Інтернет, поява 
й бурхливе зростання електронної комерції стали основою для появи нового напрямку в сучасній концепції мар-
кетингу взаємодії – інтернет-маркетингу.

Сьогодні все більше компаній починають використовувати електронну торгівлю та інтернет-маркетинг. 
Сутність поняття «інтернет-маркетинг» пояснюється різними вченими і фахівцями-маркетологами по-різному. 
Постійний користувач всесвітньої мережі визначає інтернет-маркетинг як комплекс спеціальних методів, що до-
зволяють власникам веб-ресурсів просувати свій сайт в Інтернет, розкручуючи, таким чином, торгову марку свого 
підприємства, отримувати, застосовуючи мережеві технології, додатковий прибуток. На думку Холмогорова В. В.,  
інтернет-маркетинг включає в себе цілий комплекс дочірніх дисциплін.

Петрик О. А. в роботі «Інтернет-маркетинг» визначає спрямованість цього напрямку маркетингу на «осво-
єння алгоритмів формування і забезпечення високої ефективності рекламних кампаній, способів правильного 
позиціонування торгової марки на ринку».

Успенський І. В. зазначає, що поява інтернет-маркетингу тісно пов'язана з розвитком багатьох суміжних 
областей, і основою цієї дисципліни є сам маркетинг. Під терміном «інтернет-маркетинг» розуміється теорія 
і методологія організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернет.

На нашу думку, таке обмежене розуміння інтернет-маркетингу пов'язане з невеликим терміном розвитку 
цього явища в нашій країні. Базуючись на різноманітних підходах до трактування поняття «маркетинг» з ураху-
ванням специфіки діяльності в мережі Інтернет, нами висунуто ряд визначень категорії «Інтернет-маркетинг»:

1. Інтернет-маркетинг являє собою процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і ре-
алізації ідей, продукції і послуг в мережі Інтернет за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб 
і організацій.

2. Інтернет-маркетинг – це передбачення, управління і задоволення попиту на товари і послуги за допомо-
гою мережі Інтернет.

3. Інтернет-маркетинг – вид діяльності, спрямований на задоволення потреб шляхом обміну через мережу 
Інтернет.

4. Інтернет-маркетинг – система заходів щодо вивчення ринку в мережі Інтернет і активного впливу на спо-
живчий попит у її межах з метою розширення збуту вироблених підприємствами товарів.

5. Інтернет-маркетинг – сукупність послідовних організаційно-технічних дій підприємства з вивчення рин-
ку шляхом аналізу веб-сайтів конкурентів, громадських організацій, аналітичних сайтів у мережі Інтернет, ви-
робництва продукції з урахуванням ринкового попиту і просування товарів до споживача через Інтернет з метою 
отримання максимального прибутку.

Опановуючи інтернет-маркетинг, компанії стикаються з безліччю питань, включаючи те, як створити прива-
бливий веб-сайт, рекламувати продукт в Інтернеті, побудувати модель вигідного та прибуткового бізнесу. Компа-
нії також набувають досвіду в управлінні взаємодією з клієнтами (CRM), суть якого – задоволення індивідуальних 
потреб кожного окремо взятого цінного клієнта. Для цього необхідне створення клієнтської бази даних і викорис-
тання методу, що дозволяє аналізувати тренди, сегменти ринку й індивідуальні потреби [3, c. 61].
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Досліджуючи динаміку розвитку інтернет-маркетингу в Україні, варто зосередитися на аналізі структури 
користувачів мережі Інтернет. Кількість користувачів Інтернет у світі, зокрема в Україні, щороку збільшується в 
декілька разів. Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією «InMind» для 
Інтернет-Асоціації України, станом на початок 2-го півріччя 2014 року 17,6 млн жителів України у віці від 15 років 
регулярно користуються Інтернетом (виходять у мережу Інтернет не рідше 1 разу на місяць), що становить 45 % 
дорослого населення. При цьому щодня користуються Інтернетом 12,2 млн українців, не рахуючи дітей.

За останнiй рік рівень проникнення Інтернету в Україні зріс на 10 %. Найбільш активне зростання спосте-
рігається в Західних регіонах країни, сільській місцевості та серед користувачів старшої вікової групи. Зокре-
ма, сільські жителі лідирують серед користувачів мобільного Інтернету – 42 % українських абонентів мобільного 
інтернет-доступу проживають у селах.

Ступінь готовності мешканців різних областей України до придбання товарів через систему електронного 
бізнесу залежить від активності користувачів цих регіонів. Так, у Центральних областях кількість активних корис-
тувачів Інтернету складає 31 %, дещо більше у Східних – 34 %, у Західних областях – 20 %. Найменша кількість 
користувачів у Північних областях, що становить всього 16 % населення віком від 15 років. Причина такого роз-
риву криється не тільки в різному рівні проникнення Інтернету в різні населені пункти України, а й у тому, що 
багато представників цього бізнесу не розвивають свою діяльність у цьому напрямку в регіонах, обмежуючись 
переважно великими містами.

Що стосується вікової ознаки, найбільша кількість інтернет-користувачів України – населення у віці від 15 
до 29 років, що займає 49 % усіх користувачів. Дещо менша – у віці від 30 до 44 років – 34 %. Населення у віці від 
45 років є найменш активними користувачами мережі Інтернет – 17 %. 

Із прискоренням науково-технічного прогресу інтернет-маркетинг в Україні також набуває стрімкого роз-
витку. Підтвердженням цього є той факт, що з кожним роком витрати на рекламу в мережі Інтернет зроста-
ють і складають значну частку рекламних бюджетів рекламодавців. Так, усе більша кількість компаній включає 
інтернет-маркетинг у перелік використовуваних маркетингових інструментів, причому все більше число фірм 
використовує Інтернет на всіх етапах своєї діяльності. Внаслідок цього останнім часом відбувається перехід від ви-
користання застарілих веб-сайтів із обмеженою функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного 
маркетингового інструменту.

Виокремимо деякі особливості вітчизняного інтернет-ринку. Незважаючи на демократичність Інтернету 
як носія, в Україні можна спостерігати монополію великих проектів, тобто тих, що належать до ряду відомих 
інтернет-холдингів. Вихід на ринок іноземних гравців радше вплинув на перерозподіл місць на українському 
ринку, ніж на його збільшення. Згідно з офіційними звітами інтернет-компаній дві третини рекламних витрат 
припадають на «Яндекс», «Google», «Yаhоо!», «Rambler» та МSN — компанії, що мають великі частки ринку в ін-
ших країнах [2]. 

Розглянемо ставлення населення до здійснення покупок в мережі Інтернет. Згідно з даними дослідницької 
компанії «Gemius» серед користувачів найбільш поширеною є думка про те, що онлайн-купівлі є значно дешев-
шими, ніж у звичайних магазинах. Проте досить велика частка населення вважає, що цей вид здійснення купівлі є 
ризикованим. Варто також зазначити, що інтернет-користувачі є досить консервативними та лише кожен п’ятий 
користувач, що не здійснював купівлю за допомогою мережі Інтернет, схильний її здійснити. Це дослідження 
допомагає виявити все ще низький рівень довіри населення до мережі Інтернет, що негативно позначається на 
розвитку Інтернет-маркетингу.

Процес розвитку інтернет-маркетингу в Україні значно відрізняється від шляху передових європейських 
країн і США:

доступ в Інтернет в Україні має набагато менша частка населення; −
Інтернет в Україні поки що є більш доступним людям з рівнем доходу вище середнього; −
забезпеченість якісним зв'язком та рівень комп'ютерної грамотності населення України залишається не- −

достатнім [4].
Також можливо стверджувати, що весь потенціал Інтернету в Україні використовується не повною мірою 

через нерозуміння його переваг порівняноз традиційними ЗМІ та засобами рекламування.
Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері інтернет-маркетингу, можна спрогнозувати такі на-

прямки розвитку цієї галузі у майбутньому:
1. Зростання питомої ваги інтернет-торгівлі у сфері ринкових відносин, збільшення загального обсягу вір-

туального товарообігу.
2. Посилення конкуренції між суб’єктами-учасниками ринку інтернет-торгівлі.
3. В сегменті пропозиції інтернет-маркетингу – поява нових видів товарів і послуг.
4. В сегменті попиту – посилення рівня вимогливості клієнтів і збільшення їх критичності до процесу ви-

бору конкретної пропозиції товарів чи послуг.
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5. Посилення законодавчої регламентації та умов провадження Інтернет-торгівлі. Поява додаткових умов 
контролю та регулювання Інтернет-маркетингу в мережі Інтернет.

6. Посилення інтеграції вітчизняного інтернет-ринку до світового.
Сьогодні електронна торгівля нарощує об’єми товарного та грошового обороту. Серед основних перспектив 

для продавця можна зазначити суттєво вищу рентабельність капіталу за рахунок відсутності значних вкладень 
в основні засоби, високу оборотність обігових коштів, постійне розширення кола потенційного попиту з боку спо-
живача, величезну кількість можливостей і форматів демонстрації пропозицій товарів і послуг тощо. Тенденцію 
також підсилюють постійне ускладнення умов торгівлі на звичайному ринку, зниження на ньому купівельної 
активності з боку споживача, зростання обсягу необхідних інвестицій та вкладень у сферу торгівлі класичного 
формату тощо. Таким чином конкуренція поступово з класичного ринку, разом зі значною частиною обсягів його 
товарообігу, переноситься в мережу Інтернет, і ця тенденція посилюється. Це значною мірою впливає на розви-
ток інтернет-маркетингу, оскільки все більше компаній використовують його інструментарій з метою збереження 
рівня власної конкурентоспроможності на ринку.

Незахоплені сегменти віртуального ринку можуть стати основною причиною успіху входження нового 
суб’єкта господарювання на нього. Саме так можна пояснити постійне розширення асортименту товарів і послуг, 
що можна спостерігати сьогодні постійно. Очевидно, можливо спрогнозувати продовження зростання цієї тен-
денції і в майбутньому, появу таких товарних позицій і видів послуг, що сьогодні є відсутніми на певному ринку.

З переходом значної частини ринку у сферу інтернет-торгівлі держава як регулятор ринкових відносин та-
кож переорієнтовує сфери впливу своїх інститутів, регулюючої їх діяльності в цю сферу. Це зумовлено функція-
ми, які покликана реалізовувати в цьому напрямку держава, а також переходом значного обсягу капіталу, який 
зазвичай був базою податкових надходжень і стягнень на користь держави. Відповідно, з посиленням розвитку 
інтернет-торгівлі подальшим насиченням цього ринку та зростанням його обсягів держава буде також посилюва-
ти свій вплив на цю сферу за допомогу своїх прямих та опосередкованих інструментів ринкового впливу. В май-
бутньому це може як сприяти, так і шкодити розвитку інтернет-маркетингу в Україні.

Значною перспективою розвитку інтернет-маркетингу є сприятливі умови для інтеграції регіональних рин-
ків до ринків національного рівня, а їх, у свою чергу, – до міжнародних і світових. Із розширенням ринку глоба-
лізація обігу товарів і послуг поширюватиметься, що є значним позитивним явищем для поглиблення розвитку 
інтернет-маркетингу в Україні та залучення досвіду його використання іншими країнами.

Виходячи з результатів цього дослідження, можна дійти висновку, що на сьогодні розвиток інтернет-
маркетингу тісно пов’язаний із становищем та перспективами розвитку інтернет-торгівлі. У зв’язку зі стрімким 
зростанням науково-технічного прогресу інтернет-маркетинг набуває не лише актуальності, але й поступово пе-
ретворюється на основний вид комунікації зі споживачами багатьох підприємств різних галузей економіки. Така 
ситуація зумовлена рядом особливостей, розглянутих у цьому дослідженні, і на які варто звертати увагу госпо-
дарським одиницям не лише для успішного розвитку їх комерційної діяльності, але й підтримання рівня власної 
конкурентоспроможності на ринку.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Астахова I. Е. 

Література: 1. Балабанов И. Т. Электронная коммерция / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2001. – 336 с. 2. Дібро-
ва Т. Реалії ринку інтернет-реклами в Україні: [Про активне використання Інтернету як засобу просування товарів 
та послуг в Україні] / Т. Діброва, М. Лебеденко // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 2. – С. 21–24. 3. Котлер Ф. К. 
Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. К. Котлер ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб. : Питер, 2006. – 
464 с. 4. Винарик Л. С. Онлайновый электронный бизнес в Украине: история, аудитория, измерение [Електро-
нний ресурс] / Л. С. Винарик, Н. Ф. Васильева. – 2010. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/39648/07-Vinarik.pdf?sequence=1.
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комплексна інтегральна оцінка  
фінансоВого стану методом таксономії

УДК 005.336.4 Крапівцева Г. А.

   Магістрант 1 року навчання    
фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Визначено сутність поняття «фінансовий стан». Розраховано основні відносні показники фі-
нансового стану. Визначено рівень груп показників фінансового стану та розраховано комплексний інтеграль-
ний показник методом таксономії. Запропоновано заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, рівень фінансового стану, інтегральний аналіз, таксоно-
мічний показник.

Аннотация. Определена сущность понятия «финансовое состояние». Рассчитаны основные относи-
тельные показатели финансового состояния. Определен уровень групп показателей финансового состояния 
и рассчитан комплексный интегральный показатель методом таксономии. Предложены меры по улучшению 
финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, уровень финансового состояния, интегральный 
анализ, таксономический показатель.

Annotation. The essence of the concept of “financial position”. It was calculated key ratios financial condition. The 
level of groups of indicators of financial condition and integral factor calculated by a complex taxonomy. The measures to 
improve the financial situation of the company.

Кeywords: enterprise financial state, the level of financial state, integrated analysis, taxonomical indicator.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового 
оздоровлення підприємства. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з викорис-
танням різних методів, прийомів і методик аналізу. Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі 
всієї його виробничо-господарської діяльності. Отже, тема аналізу й оцінки фінансового стану підприємства є 
дуже актуальною.

Метою статті є оцінка фінансового стану підприємства.
Внесок у проблематику цієї тими висвітлено у роботах таких учених, як Бойчик І. М., Бугай В. З., Бути- 

нець Ф. Ф., Коробов М. Я., Лапішко М. Л., Лахтіонова Л. А., Мних Є. В., Савицька Г. В., Самовженко Т. С., Шере- 
мет А. Д., Яріш О. В. та ін.

Виходячи з точки зору науковців, що надають визначення фінансового стану підприємства, можна зазна-
чити, що фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, які 
необхідні для здійснення ефективної господарської діяльності, а також своєчасного проведення грошових розра-
хунків за своїми зобов’язаннями. Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність, фінансовий потенціал у  ді-
ловому співробітництві, оцінює, у якій мірі виконуються економічні інтереси підприємства та його контрагентів 
у фінансовому та виробничому відношенні. Однією з найважливіших умов успішного управління фінансами під-
приємства є оцінка його фінансового стану. 

На сучасному рівні розвитку ринкових відносин метою будь-якого підприємства є необхідність забезпечен-
ня економічного зростання. Підприємство може цього досягти шляхом пошуку та використання тих заходів, які 
спрямовані на підвищення ефективності процесу управління фінансовим станом підприємства. Одним із таких 
заходів є удосконалення системи аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприєм-
ства – це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності, 
виконання зобов'язань перед державою і іншими підприємствами.

На основі звітності ТОВ НВП «Параллакс» за 2012–2014 рр. були розраховані та обрані показники, що дозво-
лять визначити рівень фінансового стану підприємства. В нашому випадку виникає завдання побудови узагальне-
ного (інтегрального, зведеного) показника, за допомогою якого можна було б провести необхідне ранжування.

На першому етапі визначаються інтегральні показники найбільш вагомих складових фінансового стану під-
приємства. До них відноситься: ліквідність, ділова активність, фінансова стійкість і рентабельність підприємства. 

При розрахунку таксономічного показника запропоновано алгоритм використання таксономічного ана- 
лізу [1].

© Крапівцева Г. А., 2016 
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Сформувати матрицю спостережень для кожної складової

Стандартизувати значення елементів матриці спостережень

Визначити відстань між окремими спостереженнями та вектором-еталоном

Визначити таксономічний коефіцієнт кожної складової фінансового стану

Рис. 1. Алгоритм використання таксономічного аналізу

Вхідними даними є збір інформації, а саме визначення набору показників, які мають вплив на формування 
ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості та рентабельності підприємства. Так, вихідні дані внесені до 
табл. 1.

Таблиця 1
Вихідні дані для таксономічного аналізу 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік
Ліквідність

Коефіцієнт покриття запасів 4,1 3,18 6,11
Коефіцієнт швидкої ліквідності 3,9 3,18 6,11
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,1 0,0005 0,46

Ділова активність
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,76 0,69 0,84
Коефіцієнт фінансування 0,31 0,45 0,19
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
засобами 0,76 0,69 0,84

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,97 0,99 0,98
Фінансова стійкість

Коефіцієнт оборотності активів 0,13 0,27 0,28
Коефіцієнт оборотності основних фондів 12,57 23,92 20,57
Коефіцієнт оборотності запасів 4,44 0,32 1,34
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 0,66 0,41 0,27

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,66 0,37 0,35
Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 6,32 1,38 1,37

Рентабельність
Коефіцієнт рентабельності активів -0,13 -0,03 -0,09
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,17 -0,05 -0,12
Коефіцієнт рентабельності діяльноті 0,00 -0,25 -0,13
Коефіцієнт рентебельності продукції 1,30 1,27 1,11

Для проведення подальших розрахунків необхідна стандартизація, яка дозволяє звести всі одиницю виміру 
до безрозмірної величини, тобто вирівняти значення ознаки [2].

Ознаки, які надають позитивний (стимулюючий) вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, називаються 
стимуляторами, а ознаки, що уповільнюють розвиток підприємства, – дестимуляторами.

Поділ ознаки на стимулятори і дестимулятори – основа для побудови вектора-еталона. 
Отримані дані занесені до табл. 2.
Наступним етапом є розрахунок коефіцієнта таксономії. Розраховані показники наведені у табл. 3. Показ-

ник рівня розвитку характеризується тим, що є величиною позитивною і тільки з імовірністю, близькою до нуля, 
може виявитися більше одиниці. 
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Таблиця 2
Стандартизовані значення елементів матриці спостереження

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Тип показника Вектор-еталон (Ро)
Ліквідність

Коефіцієнт покриття запасів 2,699 5,735 0,000 С 6,11
Коефіцієнт швидкої ліквідності 3,143 5,524 0,000 С 6,11
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,000 5,947 2,015 С 1,1

Ділова активність
Коефіцієнт платоспроможності 
(автономії) 1,641 5,996 0,000 С 0,84

Коефіцієнт фінансування 1,346 5,995 0,000 Д 0,19
Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 1,702 5,991 0,000 С 0,83

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу 5,058 0,000 3,861 С 0,98

Фінансова стійкість
Коефіцієнт оборотності активів 4,980 0,058 0,000 С 0,28
Коефіцієнт оборотності основних 
фондів 5,683 0,000 0,497 С 23,92

Коефіцієнт оборотності запасів 0,000 5,526 3,139 С 4,44
Коефіцієнт оборотності  дебіторської 
заборгованості 0,000 2,384 5,851 С 0,66

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 0,000 4,161 4,815 С 0,66

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 0,000 4,492 4,508 С 6,32

Рентабельність
Коефіцієнт рентабельності активів 5,951 0,000 1,992 С -0,03
Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу 5,885 0,000 2,272 С -0,05

Коефіцієнт рентабельності діяльноті 0,000 5,998 1,585 С 0,00
Коефіцієнт рентебельності продукції 0,000 0,180 5,296 С 1,30

Інтерпретація показника рівня розвитку така: досліджувана одиниця перебуває на тим більш високому роз-
витку, чим ближче значення цього показника до нуля [3].

Таблиця 3
Розрахунок показника таксономії

Рік So Со Сio Co Таксономічний показник

Ліквідність (I л)

2012 1,127 2,661 2,417 7,170513 0,663
2013 1,127 2,661 4,148 7,170513 0,422
2014 1,127 2,661 1,419 7,170513 0,802

Ділова активність (I да)
2012 0,929 3,109 3,122 6,825159 0,543
2013 0,929 3,109 4,240 6,825159 0,379
2014 0,929 3,109 1,965 6,825159 0,712

Фінансова стійкість (I фс)
2012 0,456 3,893 3,265 5,718521 0,429
2013 0,456 3,893 4,077 5,718521 0,287
2014 0,456 3,893 4,337 5,718521 0,242

Рентабельність (I р)
2012 0,428 3,088 3,440 4,800286 0,283
2013 0,428 3,088 2,486 4,800286 0,482
2014 0,428 3,088 3,338 4,800286 0,305
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Після розрахунку інтегрального показника окремих груп, найбільш вагомих для фінансового стану підпри-
ємства, доцільно отримати узагальнену інтегральну оцінку фінансового стану та визначити його рівень. 

2012 рік: I заг. = 0,663 + 0,543 + 0,429 + 0,283 = 1,918;
2013 рік: I заг. = 0,422 + 0,379 + 0,287 + 0,482 = 1,57;
2014 рік: I заг. = 0,802 + 0,712 + 0,242 + 0,305 = 2,061.
Після визначення узагальненої інтегральної оцінки визначається рівень розвитку або ефективності фінансо-

вого стану підприємства за допомогою градації як в сумі чотирьох показників I заг.   4. Таксономічний показник 
може набувати значення в інтервалі [0; 1].

Для зручної оцінки показника необхідно скористатись модифікованою градацією (табл. 4).
Таблиця 4

Модифікована градація рівня розвитку фінансового стану підприємства

Рівень розвитку Значення таксономічного показника рівня розвитку
Найвищий 3,3–4
Високий 2,5–3,2
Середній 1,7–2,4
Низький 0,9–1,6
Найнижчий 0–0,8

На основі трансформованої градації було побудовано матрицю позиціонування рівня розвитку фінансового 
стану (табл. 5). 

Таблиця 5
Матриця позиціонування рівня розвитку фінансового стану ТОВ НВП «Параллакс» у 2012–2014 рр.

Роки
Градація рівня розвитку

Найнижчий [0–0,8] Низький [0,9–1,6] Середній [1,7–2,4] Високий [2,5–3,2] Найвижчий [3,3–4]
2012 1,918
2013 1,57
2014 2,061

Найвищий рівень вказує на те, що функціонування підприємства є високоефективним та абсолютно стій-
ким, має потенціал для розвитку та спроможне ефективно функціонувати, навіть при більш високому рівні обу-
рюючої дії негативних факторів.

Високий рівень. Підприємство має високий рівень стійкості економічного зростання, має високий потенціал 
для розвитку, проте не здатне ефективно функціонувати через низьку ефективність функціональних підсистем. 

Середній рівень. Функціонування підприємства є абсолютно стійким, але не всі функціональні підсистеми 
мають високий рівень ефективності, підприємство спроможне функціонувати з середнім рівнем ефективності 
при високому рівні обурюючої дії негативних факторів.

Низький рівень. Функціонування підприємства є стійким, проте низько ефективним. При більш сильному 
впливі негативних обурюючих факторів ефективність функціонування підприємства може виявитись нижче, ніж 
у конкурентів. 

Найнижчий рівень. Підприємство отримує збитки, які можуть зростати при зменшенні рівня показни-
ків  [2].

За аналізовані роки показник знаходився у межах середнього рівня, але у 2013 році зайняло найнижчу пози-
цію розвитку фінансового стану підприємства. Вже у 2014 році показник збільшився, що є позитивним фактором 
для підприємства.

Функціонування підприємства є стійким, але не всі функціональні підсистеми мають високий рівень ефек-
тивності, підприємство спроможне функціонувати з середнім рівнем ефективності при високому рівні обурюю-
чої дії негативних факторів. Або функціонування підприємства є стійким. Середній рівень ефективності свідчить 
про наявність потенціалу для протидії негативним факторам зовнішнього середовища.

Удосконалення фінансової роботи на підприємстві доцільно здійснювати за такими напрямами: 
системний і постійний фінансовий аналіз їх діяльності;  −
організація обігових активів відповідно до існуючих вимог з метою оптимізації фінансового стану;  −
впровадження управлінського обліку і на цій підставі – оптимізацію витрат підприємства;  −
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оптимізація розподілу виручки і вибір найефективнішої дивідендної політики;  −
більш широке впровадження комерційного кредиту з метою оптимізації джерел грошових коштів;  −
розробка і реалізація стратегічної фінансової політики підприємства [4]. −

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Кіпа М. О. 

Література: 1. Горова О. О. Визначення таксономічного показника рівня розвитку для оцінки фінансового по-
тенціалу підприємства / О. О. Горова // Управління розвитком. – 2012. – № 12 (133). – С. 109–112. 2. Ки- 
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стану підприємства в аспекті антикризових заходів / Л. В. Лощина // Розвиток накових досліджень 2010: Мате-
ріали VI міжнародної науково-практичної конференції (22–24 листопада 2010 р.). – Полтава, 2010. – Т. 12. –  
С. 148–150. 4. Мочаліна З. М. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових результатів  
/ З. М. Мочаліна, О. В. Поспєлов // Науково-технічний збірник “Комунальне господарство міст”. – 2011. – № 98. – 
С. 221–227. 5. Павловська О. В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств / О. В. Павловська 
// Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 54–60.
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Анотація. Ділова гра – це імітація робочого процесу, моделювання, спрощене відтворення реальної ви-
робничої ситуації. Цей вид інтерактивного навчання сприяє закріпленню матеріалу, розвитку творчих зді-
бностей, формуванню суспільних умінь, дає можливість учням зрозуміти та вивчити навчальний матеріал 
із різних позицій. 

Ключові слова: технологія навчання, ігровий метод, ділова гра, ділова активність.

Аннотация. Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизведе-
ние реальной производственной ситуации. Данный вид интерактивного обучения способствует закреплению 
материала, развитию творческих способностей, формированию общественных умений, дает возможность 
ученикам понять и изучить учебный материал с различных позиций.

Ключевые слова: технология обучения, игровой метод, деловая игра, деловая активность.

Annotation. Business game – a simulation workflow, modeling, simplified reproduction of the actual production 
situation. This type of interactive learning material helps to perpetuate, the development of creative abilities, development 
of social skills, giving students the opportunity to understand and learn the course material from different perspectives..

Кeywords: тechnology of education, gaming method, a business game, business activity.

Сьогодні у навчальних закладах України накопичений величезний досвід викладання економічних дисци-
плін. Однак цей досвід часто не виходить за рамки окремих навчальних закладів і кафедр. А молоді викладачі 
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гостро відчувають нестачу в науково-методичних заняттях і потребу в накопиченні методичного досвіду, тому 
оцінка ефективності проведення ділових ігор у процесі викладання економічних дисциплін є досить актуаль-
ною.

Метою цієї статті є визначення ролі ділових ігор як ефективного методу викладання економічних дисциплін.
Серед учених, які визначили важливість ділових ігор, можна виділити М. Бірштейна, В. Буркова, В. Єфімова, 

В. Комарова, Р. Жукова, В. Платова та ін. 
Ділова гра – це імітація робочого процесу, моделювання, спрощене відтворення реальної виробничої ситуа-

ції. Перед учасниками гри ставляться завдання, аналогічні тим, які вони вирішують у щоденній або професійній 
діяльності.

Ділова гра використовується для вирішення комплексних завдань. Засвоєння нового, закріплення матеріа-
лу, розвитку творчих здібностей, формування суспільних умінь дає можливість учням зрозуміти та вивчити на-
вчальний матеріал із різних позицій. 

Залежно від функцій ділової гри у навчальному процесі застосовуються різні модифікації ділових ігор:
імітаційні ігри (на заняттях імітується діяльність будь-якої організації, підприємства або його підрозділу.  −

Сценарій гри, крім сюжету події, містить опис структури і призначення імітуючих процесів та об'єктів); 
операційні ігри (допомагають обробляти виконання конкретних специфічних операцій. Ігри цього типу  −

проводяться в умовах, що імітують реальні);
виконання ролей (у цих іграх відпрацьовується тактика поведінки, дій, виконання функції і обов'язків кон- −

кретної особи); 
діловий театр (розігрується ситуація та поведінка людини за подібних обставин).  −

Під час вивчення економічних дисциплін ділові ігри проводяться як перед лекційними заняттями, так і піс-
ля циклу лекцій. У першому випадку ділова гра спирається тільки на особистий досвід граючих і повинна вияви-
ти проблеми в знаннях, заповнення яких відбуватиметься в процесі слухання лекцій з цього розділу, що додасть 
до них додатковий інтерес. У другому випадку ділова гра спирається на знання, отримані в процесі лекційних 
занять, відбувається їх закріплення.

При організації ділової гри необхідно дотримуватися таких положень: 1) правила гри мають бути простими 
та добре відпрацьованими; 2) формулювання завдань у грі гранично доступне розумінню учнів; 3) повинен ді-
яти принцип «грають всі»; 4) облік результатів гри повинен бути відкритим; 5) гра закінчується у зазначений час  
з обов'язковим отриманням результатів.

Перевагою ділових ігор є те, що вони дозволяють розглянути певну проблему в умовах значного скоро-
чення часу, освоїти навички виявлення, аналізу та вирішення конкретних проблем, сприяє груповій підготовці, 
прийняттю рішень та орієнтації в нестандартних ситуаціях, допомагає концентрувати увагу учнів на головних 
аспектах проблеми та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, а також розвивати взаєморозуміння між учас-
никами гри.

Проте у застосуванні ділових ігор є ряд недоліків: витрати часу на підготовку і проведення ділових ігор, мож-
ливі матеріальні витрати, недостатня підготовленість студентів, небажання студента брати участь у грі, відсутність 
формалізованих критеріїв, що дозволяють зробити більш об'єктивну оцінку і порівняти з реальною дійсністю 
очікуваний результат.

На сьогодні проведення ділових ігор зустрічається також і за межами навчальних закладів: під час влашту-
вання на будь-яку посаду; для прийняття рішень у виробничо-господарських ситуаціях; у наукових дослідженнях, 
коли певні проблеми, гіпотези і теоретичні положення вивчаються і аналізуються методом ігрового моделюван-
ня, а також при відборі раціональних варіантів проектних рішень.

Отже, ділові ігри спонукають до розвитку і формування особистості, виробляють ініціативу і самостійність 
у прийнятті рішень. Їх будова відображає логіку практичної діяльності, і тому вони є не тільки ефективним за-
собом засвоєння знань і формуванням умінь, а й способом підготовки до професійного спілкування. Ділові ігри 
дозволяють отримати більш чітке уявлення про те, яку роль людина матиме в команді. Хто з членів команди стане 
природним лідером, хто – генератором ідей, а хто буде пропонувати ефективні шляхи їх втілення. Ділова гра – це 
дійовий метод зв’язку теоретичних знань із їх практичним застосуванням. Необхідно розвивати та підтримувати 
цей вид інтерактивного навчання за допомогою різноманітних медійних засобів, творчої діяльності викладачів  
і студентів. Виконання цих умов сприятиме зміцненню та поглибшенню знань і практичних навичок студентів, 
що посилить ефективність вивчення економічних дисциплін.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Бережна Н. І. 
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Анотація. Приділено увагу оцінці державного регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні, 
структуру зовнішньої торгівлі, виділено основні її складові. Визначено низку проблем у сфері проблеми зовніш-
ньої торгівлі та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: зовнішньоторговельна політика, зовнішньоторговельні відносини, імпорт, експорт.

Аннотация. Уделено внимание оценке государственного регулирования внешнеэкономических отноше-
ний в Украине, рассмотрена структура внешней торговли, выделены основные ее составляющие. Определен ряд 
проблем в сфере проблемы внешней торговли и предложены пути их решения.

Ключевые слова: внешнеторговая политика, внешнеторговые отношения, импорт, экспорт.

Annotation. Attention is paid to the assessment of the state regulation of foreign economic relations in Ukraine, 
examined the structure of foreign trade, highlighted its main components. It identified a number of problems in the sphere 
of foreign trade problems and ways to solve them.

Кeywords: foreign trade policy, trade relations, import, export.

Дослідження у сфері державного регулювання зовнішньоторговельних відносин у наш час набувають осо-
бливої актуальності. Соціально-економічні трансформації в Україні зумовлюють необхідність розробки цілісної 
стратегії розвитку держави, що неможливо без детального аналізу всіх сфер економіки, і зокрема зовнішньої 
торгівлі. Необхідними для посилення позицій країни на світовому ринку є розробки зовнішньоторгової політи-
ки. Ретельно обґрунтована зовнішньоторговельна політика є одним з інструментів загальної стратегії України на 
шляху забезпечення економічного розвитку, що необхідно для посилення міжнародних позицій і міжнародного 
авторитету країни.

Метою статті є дослідження головних проблем і тенденцій у зовнішньоторговельній політиці України.
Серед зарубіжних економістів, що вивчали проблеми зовнішньої торгівлі та її державного регулювання, 

можна виділити таких як: А. Сміт, Д. Рікардо, Д. Мілль, П. Самуельсон, К. Симмондс, М. Портер, Я. Тінберген,  
В. Леонтьєв, Р. Нурксе, А. Хіршман, Т. Рибчинський та ін. Серед українських учених, що зробили особливий вне-
сок в аналіз зовнішньоторговельної політики, можна зазначити Нікітіну М., Покрещука А. 

Сучасна зовнішньоторговельна політика – це система заходів, які спрямовані на досягнення економікою кон-
кретної країни певних переваг на світовому ринку товарів і послуг і одночасно передбачають захист внутрішньо-
го ринку від конкуренції іноземних товарів. Комплекс заходів зовнішньоторговельної політики нашої держави 
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включає митно-тарифні та нетарифні інструменти. Для регулювання зовнішньоторговельних потоків використо-
вуються митні збори, оскільки за рахунок регулювання ставок митного тарифу можна оперативно й ефективно 
впливати на інтенсивність імпорту й експорту [4].

Формування зовнішньоторговельної політики в Україні проходило не завжди так, як було заплановано. На 
початку своєї незалежності обсяги зовнішньої торгівлі України стрімко зростали. Однак тут присутні значні не-
гативні моменти: зростання експорту відбувалося на тлі зниження внутрішнього споживання і реального ВВП, 
спостерігалося зменшення вартісних обсягів експорту, що було вказівною ознакою кризи виробництва. Це супро-
воджувалося зниженням обсягів ВВП, відсутністю кредитних ресурсів, хронічною кризою неплатежів і подаль-
шою деградацією економіки України. Розміри експорту збільшувалися за рахунок скорочення внутрішнього спо-
живання, що вплинуло на зміни у структурі виробництва: експортні надходження були незначні [2]. Необхідно 
відзначити появу нових змін у геоекономічній структурі зовнішньої торгівлі України починаючи з 2000 року. На 
зміну постійної тенденції збільшення обсягів торгівлі з іншими країнами світу торгівля почала схиляться на бік 
країн СНД. У подальшому збільшення обсягів імпорту не сприяло технологічній модернізації виробництва, хоча 
й вплинуло на структуру споживання. Розвитку зовнішньої торгівлі перешкоджала невизначеність законодавства 
у сфері регулювання зовнішньоторговельної діяльності, надання необґрунтованих пільг експортерам та численні 
зміни ставок ввізних мит. Така ситуація у вітчизняній економіці призвела до зниження обсягів зовнішньоторго-
вельного обороту. В окремих країнах світу погіршилася кон'юнктура традиційного українського експорту. Це 
пов'язано з високою собівартістю експорту, неефективністю поставок, антидемпінговими процесами. Поточну 
ситуацію посилила світова фінансова криза 2008 р. Помітно впав попит на основні статті українського експор-
ту, на динаміку зовнішньої торгівлі України негативно вплинуло запровадження жорсткого адміністративного 
контролю на валютному ринку. У структурі зовнішньої торгівлі країни (табл. 1) помітно, що імпорт значно пере-
вищує експорт у зовнішній торгівлі України, а сальдо цих показників має негативне значення, що спричиняє по-
силення тиску на національний валютний ринок. Що стосується зменшення показників зовнішньої торгівлі з 2013 
по 2015 рр. включно, то причиною цього є складне соціально-економічне становище країни [6].

Таблиця 1
Структура зовнішньої торгівлі України, 2010–2015 рр.

Рік
Експорт Імпорт

Сальдо
тис. дол. США у % до попереднього 

року тис. дол. США у % до попереднього 
року

2010 51430521,6 129,6 60739969,3 133 –9309447,7
2011 68394195,7 133 82608240,0 136 –14214044,3
2012 68809810,6 100,6 84658059,9 102,5 –15848249,3
2013 63312022,1 92 76963965,4 90,9 –13651943,3
2014 53901689,1 86,5 54428716,9 71,8 –527027,8
2015 28113345,7 67,3 27376336,7 66,4 737009,0

          
Україна на сьогодні не повністю використовує свій зовнішньоторговельний потенціал. Фактор екстенсивно-

го розвитку експорту майже вичерпаний. Потрібні якісні зміни: збільшення частки кінцевої продукції в загаль-
ному обсязі експорту; підвищення ефективності експортних операцій; відновлення присутності на традиційних 
ринках і розширення торгових на нових напрямках; нарешті, удосконалення державного регулювання зовнішньо-
торговельної діяльності. Серед головних негативних рис української зовнішньоторговельної діяльності виділяють 
такі: низька конкурентоспроможність виробників товарів і послуг (українська продукція надзвичайно енергоєм-
на через зношування основних фондів і застарілих технологій; найнижчий показник внутрішнього попиту різко 
обмежує використання наявних виробничих потужностей; в результаті збільшуються витрати підприємств на 
одиницю продукції), нерозвиненість базових інститутів ринкової економіки (відсутність умов для підвищення 
конкурентоспроможності національного бізнесу, слабкі інститути банківської і страхової систем), недосконалість 
механізмів державного регулювання, загострення міжнародної конкуренції, підвищення вимог до технологічного 
рівня і якості товар, неефективність політики України у сфері міжнародної економічної інтеграції. Сьогодні зо-
внішньоторговельна політика України орієнтована на продаж на зовнішніх ринках індустріальної та сировинної 
продукції, меншою мірою – продукції з високою доданою вартістю. Інноваційна діяльність – це необхідний ас-
пект виходу на зовнішні ринки з більш конкурентоздатною продукцією.

Отже, для поліпшення зовнішньоторговельних відносин України необхідно стимулювати експорт держав-
жавної продукції, зокрема шляхом підвищення витрат на фінансування технологічних інновацій у виробництво. 
Для збільшення обсягу експортованої готової продукції слід передбачити її обов'язковий вивіз за межі України 
у встановлених пропорціях до загального обсягу виробленої продукції підприємцям-інвесторам з наданням їм 
податкових пільг і знижок. Значного вдосконалення вимагає законодавча база, зокрема таких питань, як систе-
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матизування митного законодавства, складання та оновлення його структури, визначення напрямків розвитку, 
вдосконалення процесу підготовки і прийняття законів та інших правових актів. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Анотація. Розглянуто основи міжнародної міграції робочої сили, проаналізовано становлення та еволю-
цію міграційних процесів, досліджено причини, особливості та основні напрями міграційних переміщень на-
селення України на сучасному етапі розвитку. 
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Аннотация. Рассмотрены основы международной миграции рабочей силы, проведен анализ становления 
и эволюции миграционных процессов, исследованы причины, особенности и основные направления миграцион-
ных перемещений населения Украины на современном этапе развития.

Ключевые слова: миграционный процесс, международная миграция рабочей силы, эмиграция, иммигра-
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Annotation. In this article are discussed the basics of international labour migration, analysed the formation and 
evolution of migration processes, the causes and characteristics of migratory movements, and the main directions of the 
labor migration of Ukrainians.

Кeywords: migration, international labour migration, emigration, immigration.

Упродовж всієї історії людства трудова міграція, або міграція робочої сили, відігравала значну роль 
у суспільному розвитку. Однак сьогодні, особливо в умовах кризи, вона вийшла на якісно новий рівень та етап 
свого становлення. Міжнародна міграція робочої сили охоплює практично всі країни і континенти, забезпечує 
ефективне функціонування міжнародного ринку праці та залучення країн до світової культури виробництва.

© Кулішенко А. О., Панченко А. С., 2016 
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Для України актуальність теми зумовлена тим, що для нашої держави є характерними стихійний характер 
і постійно зростаючі обсяги трудової міграції.

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики міжнародної трудової міграції зробили провідні 
вчені, серед яких можна виділити таких як: Дж. Саймон, X. Расмуссен, П. Ліндерт, П. Сталкер, Н. Вікулина,  
А. Гайдуцький, І. Гнибіденко, В. Геєць, О. Заклекта, А. Кравченко, О. Леонтенко, Ю. Макогон, О. Малиновська,  
Н. Марченко та багато інших [7].

У всі часи процес міжнародної міграції робочої сили потребував управління та контролю. Тому метою 
цієї роботи є дослідження причин, особливостей, форм і тенденцій міжнародної міграції робочої сили, вияв-
лення характерних рис та основних напрямів міграційних переміщень населення України на сучасному етапі 
розвитку. 

Міжнародна міграція робочої сили має давню історію. Ще за кілька тисячоліть до нашої ери великі маси 
людей «виїжджали на роботу за кордон». Велич держав Стародавнього світу було створено працею рабів, які 
здебільшого походили з інших країн. Головною особливістю першого етапу міграції робочої сили був примусо-
вий характер.

До формування другого етапу масової міграції робочої сили призвели великі географічні відкриття і розви-
ток капіталізму в Європі. Цей період продовжувався з кінця ХV ст. і до 60-х років ХІХ ст.

Третій етап охоплює період між двома світовими війнами. Особливістю цього періоду було скорочення 
масштабів міжнародної трудової міграції порівняно з другим етапом. Це було зумовлено наслідками світової 
економічної кризи 1929–1933 рр., що проявилося в збільшенні безробіття в розвинутих країнах і необхідності 
обмеження міграційних процесів. 

Четвертий етап міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої світової війни і триває досі. Його 
характерними рисами є: зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема в Європі й Африці; зростання 
попиту з боку сучасного виробництва на висококваліфіковані кадри призвело до виникнення нової особливості 
трудової міграції, такої як «втеча мізків»; посилення державного і міжнародного регулювання трудової міграції.

Міжнародна міграція робочої сили сьогодні – цілком сформований процес, що займає важливе місце  
в житті практично кожної країни. Тому необхідно чітко розуміти сутність процесу міжнародної трудової міграції 
та основних понять, які його характеризують.

Під міжнародною міграцією робочої сили мається на увазі переміщення працездатного населення з однієї 
країни в іншу з метою пошуку кращих умов, пов'язаних із роботою, більш високою заробітною платою, но-
вими сферами застосування своїх здібностей. Міжнародна міграція включає дві основні складові: еміграцію  
і імміграцію. Під еміграцією розуміється виїзд з країни на постійне місце проживання, під імміграцією – в'їзд  
в країну на постійне місце проживання. Міжнародна міграція включає також процес репатріації – повернення  
у країну походження громадян, які раніше виїхали з неї.

Головними чинниками виникнення міжнародної трудової міграції є не тільки економічні мотиви, але 
і політичні, етнічні, культурні та сімейні [3].

Міжнародна трудова міграція має як переваги, так і недоліки. З одного боку, міграція населення сприяє 
перерозподілу трудових ресурсів залежно від положення країн, спрямовує величезні маси найбільш активного 
населення в економічні центри. З іншого боку, трудова міграція призводить до швидкого зростання великих міст, 
погіршення екологічної ситуації, втрати робочих кадрів у селах, створює проблеми, пов'язані зі складністю при-
стосування мігрантів до нових умов життя [1].

Міжнародна міграція робочої сили має такі особливості:
значне та постійне збільшення масштабів міжнародної трудової міграції, залучення до цього процесу на- −

родів практично всіх континентів. Для сучасного міграційного робочого руху характерне також збільшення трива-
лості перебування мігрантів у країні зайнятості;

поява міграції робочої сили з більш розвинутих до менш розвинутих країн. Прикладом цього можуть  −
бути країни ОПЕК, нові індустріальні країни, в яких слідом за міграцією капіталів мігрувала і робоча сила з країн 
Західної Європи, США і Японії. На цей час основу цього напряму міжнародного трудового міграційного процесу 
становлять робітники, фахівці, службовці;

незважаючи на попередній факт, промислово розвинені країни продовжують залишатися головним сві- −
товим центром тяжіння робочої сили. Так, на початку 2012 р. тільки в країнах ЄС налічувалося 16 млн мігрантів 
і членів їх сімей. Більшу їх частину приймали Німеччина, Франція, Англія, потім Бельгія, Нідерланди, Швеція  
і Швейцарія. Так, у Німеччині налічувалось 4,6 млн іноземців, у Франції – близько 4 млн (переважно вихідців 
з Північної Африки), у Бельгії – близько 1 млн (здебільшого іспанці та італійці), у Швеції – 1 млн (в основному 
фінів);

значне зростання нелегальної міграції, що пов'язано з тенденцією збільшення частки тіньової економіки  −
у світі;
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переважання молодих людей (до 35 років) серед робочих-мігрантів. Серед населення працездатного віку у  −
2012 р. частка трудових мігрантів склала 4,1 %, а кількість осіб у віці 15–35 років, які працювали або шукали роботу 
за кордоном, склала 1,2 млн осіб, або 3,4 % населення відповідного віку;

сформувалося коло держав, які «спеціалізуються» на експорті своїх трудових ресурсів: Югославія, Пакис- −
тан, Туреччина, Польща, країни з перехідною економікою. 

Основними мотивами трудової міграції населення України є: структурна перебудова економіки країни, 
перехід до ринкової економіки, високий рівень безробіття і пов’язана з цим проблема бідності; бажання забезпе-
чити добробут наступних поколінь; підвищення свого соціального статусу; різке погіршення екологічної ситуації 
в регіонах України; розширення зовнішньоекономічних зв'язків України, а також лібералізація режиму виїзду 
громадян за кордон [4].

Як свідчать дані Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, багато трудових мігрантів 
з України зайняті в будівництві (37 %) або у сфері домашніх послуг (близько 23 %). У державному управлінні, 
освіті, охороні здоров’я зайнято лише відповідно 1,4 %, 0,6 %, 1 % усіх найманих українців-робітників [2].

В 2015 р. питання міграції перебуває на піку своєї актуальності. Українці виїжджають з країни як легально, 
так і нелегально. Згідно з даними Державної міграційної служби України, в 2014 р. більш ніж 22 млн українців 
виїзджали за кордон хоча б один раз. Головними причинами цього є: складна  політична, економічна та соціальна 
ситуація у країні. Багато українців-емігрантів зараз все частіше схиляються до того, що кращим для них буде 
життя за кордоном.

Шукати кращого життя українці їдуть до Росії, країн Європейського Союзу, США, Канади, Австралії та 
Ізраїлю. У ці країни направляються потоки як висококваліфікованих фахівців, так і робітників низької кваліфікації, 
готових до виконання будь-якої діяльності. Таким чином, Україна є однією з найбільших країн-донорів робочої 
сили в Європі.

За даними ООН, сьогодні Україна перебуває на четвертому місці за кількістю іммігрантів після США, Росії 
та Німеччини. Зараз в Україні перебуває 6,7 млн іммігрантів, в тому числі нелегальних. За останні десять років 
потік іммігрантів зріс майже в 20 разів.

У результаті міжнародної міграції трудових ресурсів за кордон переміщується товар особливої властивості 
– робоча сила. Її принципова відмінність від інших товарів полягає в тому, що робоча сила сама є чинником 
виробництва інших товарів. Країна-експортер зазвичай отримує своєрідну оплату за такий експорт у вигляді 
переказів назад на батьківщину частини доходів емігрантів. Вивіз робочої сили допомагає більшості країнам 
знизити безробіття, забезпечити приплив грошових надходжень з-за кордону. Але відлив висококваліфікованої 
робочої сили призводить до зниження технологічного потенціалу експортуючих країн, що негативно впливає на 
розвиток економіки.

Таким чином першочерговими задачами міграційної політики України є: скорочення масштабів еміграції, 
усунення її причин і розробка ефективної політики у сфері міжнародної міграції робочої сили.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Лісна І. Ф. 
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В современных условиях развития экономики все больше основное внимание уделяется человеческому фак-
тору, так как именно от качества трудовых ресурсов в наибольшей степени зависит эффективность деятельности 
предприятия. Однако полная отдача от трудовых ресурсов возможна только при их достаточной мотивации.  
В настоящее время незначительное количество предприятий имеют финансовую возможность повысить матери-
альную мотивацию персонала, в связи с чем использование нематериальной мотивации получает все большее 
значение, чем и обуславливается актуальность темы данной статьи.

Проблемами нематериальной мотивации занимаются научные деятели различных стран, а именно: Мес-
кон М. Х. [1], Цветаев В. М. [2], Кондратьев О. В. [3], однако, несмотря на значительное количество работ, ряд во-
просов так и остается не решенным.

Для эмоциональной психологической полноты существования все люди нуждаются во внимании и в лич-
ном признании другими людьми. Все хотят услышать слова одобрений, когда знают, что добросовестно труди-
лись и заслужили их. Руководителю важно знать: люди никогда не работали бы в его организации, если бы де-
лали это только ради денег. Ценность поощрения часто кроется не в самой награде, а в чувстве эмоционального 
удовлетворения, которое люди испытывают при достижении цели.

Системы мотивирования персонала могут быть очень эффективными, чтобы побудить сотрудников к до-
полнительным усилиям, поэтому необходимо рассмотреть их подробнее. Существует три вида нематериальной 
мотивации: социальная мотивация; моральная мотивация; психологическая мотивация [4].

Социальные стимулы связаны с потребностью работников в самоутверждении, с их стремлением занимать 
какое-то общественное положение, с потребностями в определенном объеме власти. Эти стимулы характери-
зуются возможностью участвовать в управлении производством, трудом и коллективом, принимать решения; 
перспективами продвижения по служебной лестнице, возможностью заниматься престижными видами труда. 
Следовательно, предполагается, что работникам предоставляется право голоса при решении ряда проблем, им 
делегируются права и ответственность.

Трудовое поведение работника, таким образом, в значительной степени определяется не только матери-
альными, но и социальными стимулами, рабочей средой. Обстановка, в которой осуществляется работа, суще-
ственно влияет на отношение персонала к труду. Менеджерам предприятия следует прикладывать необходимые 
усилия для создания такой обстановки, которая будет содействовать решению стоящих задач и отвечать потреб-
ностям сотрудников.

Люди редко демонстрируют свои потенциальные способности в атмосфере отсутствия стабильности. Если 
человек постоянно живет под реальной угрозой увольнения, от него невозможно ждать заинтересованности и  мак-
симальной отдачи в работе. Чувство стабильности не просто связано с наличием или отсутствием работы [5].

Люди также боятся утратить свое положение или потерять уважение, которое испытывают к ним другие. 
Многим нравится чувство стабильности, которое они испытывают в группе, к которой принадлежат, что дела-
ет особенно важным развитие групповой работы. Большое значение имеет стиль работы менеджера, поскольку 
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формальное, лишенное отзывчивости управление людьми может уменьшить чувство безопасности, что, в свою 
очередь, неблагоприятно отразится на производительности труда работников.

Один из наиболее эффективных способов увеличения вклада людей в работу фирмы заключается в оказа-
нии помощи их собственному развитию. Развитие и опыт не разделимы. Обратная связь с работой неотделима от 
развития людей, и она может быть сильнейшим фактором мотивации для еще больших достижений. Какие-то 
из усилий, предпринимаемых для развития, могут не устраивать сотрудников или быть не слишком желанными 
для них, поэтому важно активно вовлекать людей в принятие решений по поводу их собственного развития и ро-
ста. Лучшее обучение – это то, которое увязывается с непосредственными функциями сотрудника и осуществля-
ется на рабочем месте [6].

Поэтому менеджеру нужно давать подчиненным задания, связанные с реорганизацией производственного 
процесса. Сотрудникам следует поручать проекты, предполагающие необходимость проведения различных со-
гласований. Это потребует от специалиста умения находить компромиссы, преодолевать сопротивление, раз-
решать конфликты, что будет обогащать людей новым опытом и способствовать, в конечном счете, росту их мо-
тивации.

Моральные стимулы к труду связаны с потребностями человека в уважении со стороны коллектива, в при-
знании его как работника, как нравственно одобряемой личности. Признание может быть личным или публич-
ным.

Личное признание подразумевает, что особо отличившиеся работники будут отмечены в специальных до-
кладах высшему руководству организации. Они могут быть представлены лично руководителю. Им гарантиру-
ется право подписи в документах, в разработке которых они принимали участие. Такие работники по случаю 
праздников и юбилейных дат персонально поздравляются администрацией. В нашей стране зарекомендовав-
шим себя работникам и мастерам предоставляется право личного клейма, что служит гарантией высокого каче-
ства и очень почетно в рабочей среде [7].

Публичное признание выражается в широком распространении информации о достижениях работников 
в многотиражных газетах, выпускаемых организациями, на специальных стендах («досках Почета»), награждение 
особо отличившихся людей особыми знаками, грамотами, внесение их имен в специальные книги. Нередко пу-
бличное признание сопровождается премиями, ценными подарками и т.д.

К моральным стимулам относятся похвала и критика.
При правильной работе менеджера эти элементы морального стимулирования должны использоваться по-

стоянно. Вслед за любыми достойными действиями исполнителей и даже незначительными результатами долж-
на следовать похвала. К ней, однако, предъявляются некоторые требования. Похвала должна быть дозированной, 
последовательной, регулярной, контрастной (нужны перерывы, ибо, если слишком часто использовать этот ме-
тод, его действенность ослабляется). Последовательность в похвале так же важна, как и искренность. Но хвалить за 
все – значит, хвалить в пустую. Однако и слишком частая похвала может стать недействительной, как и чрезмер-
ная скупость на похвалу лишает подчиненных желания лучше работать. А незаслуженная похвала опаснее зла.

К критике следует подходить еще более разборчиво. Она должна стимулировать действие человека, на-
правленное на устранение недостатков и упущений. Это возможно только при условии полной объективности. 
Правила применения критики: конфиденциальность; доброжелательность, создаваемая за счет ослабления об-
винительного акцента, внесения элементов похвалы, уважительного отношения к личности критикуемого, со-
переживания ему, самокритики; аргументированность; отсутствие категоричных требований признания ошибок 
и правоты критикующего; акцент на возможность устранения недостатков и демонстрация готовности прийти 
на помощь [8].

Немалую роль в поведении работников имеет интерес к работе. Многие люди ищут такую работу, которая 
требовала бы мастерства и не была бы слишком простой. Само содержание работы может мотивировать работ-
ников. К несчастью, очень многие виды работ скучны и не представляют особых требований. Менеджер может 
многое сделать в этом направлении, изучив то, как организуется работа, в какой степени в ней присутствует ин-
терес. Даже явно исполнительские варианты деятельности могут быть перестроены так, чтобы они приносили 
больше удовлетворения, а значит, стимулировали работника повышать производительность труда.

Время от времени в течение рабочей смены работникам нужно разрешать переходить от одной работы 
к другой, выполнять различные функции. Выполнение шести разных работ в день мотивирует сильнее, чем ис-
полнение одной и той же работы на протяжении дня.

Психологические стимулы вытекают из той особой роли, которую играет общение в жизни человека. Имен-
но общение является коренной потребностью и условием нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому 
комфортный климат в коллективе, обеспечивающий нормальное общение, позволяет самореализоваться челове-
ку, является прекрасным стимулом к ощущению удовлетворенности работника в труде.

Люди, выбирая место работы, прежде всего интересуются, какая слава идет об организации, какой коллек-
тив там сложился. Поэтому репутация организации имеет большое значение. Если авторитет организации невы-
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сок, и об организации сложилась плохая слава, то мало кто будет стремиться устроиться туда на работу, а из тех, 
кто пойдет, большинство окажутся «летунами». Наоборот, ценно, когда честь предприятия на высоте.

В создании благоприятного морально-психологического климата должен участвовать каждый член коллек-
тива. Грубый окрик, бранное слово, невнимание товарищей существенно сказывается на выполнении трудового 
задания. Человек в коллективе должен чувствовать себя участником общего полезного дела, а не чужеродным 
телом. Здесь многое зависит от руководителя.

Таким образом, нематериальная мотивация является очень важной составляющей в процессе управления 
персонала, так как именно от правильного ее использования в значительной степени зависит эффективность ра-
боты всего персонала предприятия. Дальнейшим направлением исследования является разработка методическо-
го обеспечения по выбору максимально эффективных методов нематериальной мотивации персонала.  

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Томах В. В. 
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В настоящее время многие государства обеспокоены проблемой безработицы, так что вопросы регулирова-
ния рынка труда и изучение методов борьбы с безработицей на опыте других стран приобретают особую актуаль-
ность. В этой ситуации хорошим примером может быть Германия и ее методы борьбы с данной проблемой. В то 
время, как во многих странах Европы уровень безработицы продолжает расти, в ФРГ данный показатель стабилен 
на уровне 5,4 %, поэтому многие государства стараются постепенно перенять опыт Германии.

Проблемам безработицы посвящены работы многих ученых-экономистов, в том числе и украинских, среди 
них можно назвать Логвинову Н. Ю., Романюк Е. В., Оникиенко В. В. и др.

В экономической литературе выделяют три основные причины безработицы: потеря работы (увольнение); 
добровольный уход с работы; первое появление на рынке труда. Германия проводит активную политику борьбы 
с каждой из них.

Основные методы борьбы с безработицей в Германии включают следующие мероприятия:
поощрение малого предпринимательства путем государственного кредитования, благодаря чему доля вла- −

дельца в стартовом капитале составляет 10–30 %, остальные 70 % обеспечиваются государственными кредитами;
обеспечение географической мобильности рабочей силы путем предоставления кредитов и субсидий на  −

переезд работников с семьей из районов с избытком рабочей силы в районы, с вакантными местами, где еще гаран-
тируют и улучшение условий жизни;

создание общедоступных банков данных, которые предоставляют каждому ищущему работу полную ин- −
формацию о вакантных местах по профессиям, отраслям и регионам страны;

организация общественных работ, в основном для молодежи, в отрасли строительства жилья, дорог,   −
в сфере обслуживания на срок до 6 месяцев с гарантированным заработком в пределах средней заработной 
платы;

специальное техническое оборудование рабочих мест для инвалидов и выплата субсидий владельцам  −
предприятий, на которых работает данная категория людей;

стимулирование расширения предпринимательской деятельности путем снижения налогообложения  −
прибыли.

В Германии также существует Закон «О содействии занятости», который предусматривает предоставление 
временной занятости пожилым людям и инвалидам. По данному закону фирме, нанимающей работников стар-
ше 50 лет, предоставляются займы и субсидии, направленные на доплаты этим работникам. Это происходит 
в  силу того, что многие предприятия не готовы нанимать работников предпенсионного возраста, и для их трудо-
устройства государство готово выплачивать часть заработной платы вместо работодателя. Таким образом, фирма 
получает сравнительно недорогую рабочую силу, а пожилые люди – работу. Подобный подход применяется и по 
отношению к молодежи. 

Следует также отметить, что государство в целом проводит активную политику борьбы с безработицей сре-
ди молодежи, одним из направлений которой является система двойного образования. В рамках данной системы 
студенты одновременно учатся и пробуют себя на месте работы. Такой подход имеет достаточно плюсов, но ра-
ботает лишь в том случае, если студенты находят работу по профессии. Поэтому Германия большое внимание 
уделяет подготовке кадров к работе на конкретном производстве. С этой целью обучение организовывают непо-
средственно на предприятиях, где при этом выплачивают стипендии. 

Немаловажным является и тот факт, что правительство при помощи многочисленных налоговых льгот спо-
собствует возвращению корпораций на родину из стран с дешевым трудом, так как теперь и на внутреннем рынке 
труда имеется недорогая рабочая сила, которая поддержит внутреннюю, а не внешнюю экономику. 

Благодаря столь эффективной политике на рынке труда в Германии наблюдается положительная динами-
ка. Так, например, на конец 2014 года число было 4,13 млн безработных, что составило 5,02 % всего населения 
Германии, хотя в 2005 году этот показатель был почти в два раза выше – 11,1 % [4].

В Украине по методологии МОТ в 2014 году среди населения трудоспособного возраста показатель безрабо-
тицы составил 9,7 %. 

В целях борьбы с данным негативным явлением немецкие специалисты помогли министерству социаль-
ной политики Украины выработать концепцию реформ в сфере занятости. Среди основных приоритетов данной 
концепции следует назвать создание в Украине Национального агентства занятости на базе существующей госу-
дарственной службы занятости. Новая структура должна быть активным посредником и регулятором на рынке 
труда [5].

По сути агентство должно стать некой сервисной службой для предоставления населению эффективных 
услуг по трудоустройству. В новом Национальном агентстве планируется создание единой базы данных, в ко-
торую будут включаться заявки работодателей. Кроме того, будет проводиться мониторинг средств массовой 
информации с целью поиска данных о вакансиях и их последующего включения в единую базу.
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Ведомство также намерено бороться с дискриминационными запросами работодателей. Довольно распро-
страненной практикой является указание ограничений для соискателей рабочего места – по половому признаку 
или возрасту потенциальных претендентов. Сообщения с подобными ограничениями должны будут удаляться 
автоматически. Работодателей, предъявляющих дискриминационные требования, планируется наказывать.

Министерство социальной политики должно будет активно взаимодействовать с работодателями, стиму-
лировать их к созданию рабочих мест для инвалидов путем выплаты субсидий на оборудование для них рабочих 
мест. Также планируется уделить больше внимания переквалификации граждан. 

Государство должно регулировать сферу занятости, так как рынок труда сам не может справиться с безра-
ботицей. Германия проводит эффективную политику борьбы с данной проблемой, и многие страны, в том числе 
наша, могут ее перенять для достижения наиболее полной занятости как экономической и социальной состав-
ляющей нашего государственного потенциала.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Лесная И. Ф. 
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Актуальність цієї теми обумовлена тим, що з часів незалежності України вчені намагаються знайти швидкі 
шляхи подолання інфляційних процесів. Але за стільки років не було знайдено ефективного методу подолання 
інфляції. Майже завжди інфляція призводить до перерозподілу національного доходу. Через зростання цін від-
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бувається зниження конкурентоспроможності національних товарів, внаслідок чого зростає імпорт і зменшуєть-
ся експорт, банкрутують національні виробники, зростає попит на більш стабільну іноземну валюту, посилюєть-
ся перелив капіталів за кордон, а це сприяє зниженню політичної стабільності у суспільстві, зростає соціальна 
напруженість [1, с. 23].

Багато вчених досліджували явище «інфляція». Всі вони намагалися знайти ефективні методи боротьби 
з нею. Дж. М. Кейнс вперше проаналізував термін інфляцію як елемент макроекономічної теорії. Під інфляцією 
М. Фрідман розумів зростання цін. Теоретичну основу вивчення інфляції становлять праці таких класиків еко-
номічної науки: А. Маршалл, А. Пігу, Д. Рікардо, І. Фішер, Е. Фелпс, Д. Юм [2].

Інфляція – це соціально-економічне явище, для якого характерне переповнення грошового обігу зайвою 
масою паперових грошей, що призводить до зниження купівельної спроможності грошових одиниць. 

Також зростання цін може бути пов’язане з перевищенням попиту над пропозицією. Незалежно від стану 
грошової реформи ціни на товари можуть зростати через зміни продуктивності праці, сезонні і циклічні коли-
вання, монополізацію ринку, державне регулювання економіки, введення нових ставок на податки, девальвацію 
і ревальвацію грошової одиниці, вплив зовнішньоекономічних зв’язків.

Розглянемо види інфляції. За темпами зростання цін виділяють: помірну (повзуча), гіперінфляцію, гало-
пуючу; за характером інфляційного процесу: відкрита, прихована; за ступенем збалансованості: збалансована, 
незбалансована; за характером очікування і передбачуваності: очікувана, неочікувана; за місцем існування: ло-
кальна, світова.

Основним показником інфляції в країні є індекс споживчих цін, який характеризує зміну цін споживчого 
кошика поточного року порівняно з минулим. Споживчий кошик – це набір важливих для споживання домогос-
подарств товарів і послуг, що призводить до завищення зростання вартості життя. Цей індекс ще називають ін-
дексом Ласпейреса. Дефлятор ВВП, або індекс Пааше, відображає зміни цін і послуг за певний період часу. Індекс 
Фішера використовується для частого усунення недоліків індексу Пааше та Ласпейреса. 

Стагфляція – інфляція, що супроводжується стагнацією виробництва, високим рівнем безробіття і одно-
часним підвищенням рівня цін.

Динаміку індексів інфляції з 2008 по 2015 роки подано на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка індексів інфляції з 2008 по 2015 роки

З рис. 1 видно, що з 2008 до 2012 років рівень інфляції знижувався, а вже починаючи з 2013 до 2015 років си-
туація стала погіршуватися, що було пов`язано із початком кризових процесів в економіці України [3; 4]. 

Підвищення інфляції спричиняє дуже багато проблем, як для населення, так і для усіх сфер діяльності. 
Для сфери виробництва: зниження зайнятості, розлад всієї системи регулювання економіки; знецінення 

всього фонду накопичення; знецінення кредитів. 
При розподілі доходів: негативний вплив на населення з фіксованими доходами, що знецінюються; зне-

цінення доходів населення, що призводить до скорочення поточного споживання; визначення реального доходу 
вже не за кількістю грошей, які людина отримує як дохід, а за кількістю товарів і послуг, які він може купити; 
зниження купівельної спроможності грошової одиниці. 
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Для економічних відносин: власники підприємств не знають, яку ціну ставити на свою продукцію; спожива-
чі не знають, яка ціна є виправданою і яку продукцію вигідніше купувати в першу чергу; постачальники сировини 
воліють отримувати реальні товари, а не ті, що швидко знецінюються, починає процвітати бартер; кредитори 
уникають давати в борг. 

Для грошової маси: гроші втрачають свою цінність і перестають виконувати функції міри вартості і засобу 
обігу, що веде до фінансового краху. Але помірна інфляція корисна для економіки, оскільки зростання грошової 
маси стимулює ділову активність, сприяє економічному зростанню, прискорює процес інвестування. 

Держава повинна проводити адаптаційні заходи (пристосування до інфляції) – індексація доходів, контр-
оль за рівнем цін; ліквідаційні (антиінфляційні) заходи – активне зниження інфляції за допомогою економічного 
спаду і зростання безробіття.

Якщо зазначені заходи не допомагають, то тоді держава буде змушена проводити грошову реформу. 
Грошова реформа – це повна або часткова зміна грошової системи країни. Ці зміни можуть здійснюватися 

державою декількома методами.
Методи грошової реформи: 

дефляція – скорочення грошової маси шляхом вилучення з обігу надлишкових грошових знаків;  −
деномінація – укрупнення грошової одиниці шляхом обміну в певній пропорції старих грошових знаків  −

на нові; 
девальвація – зменшення золотого вмісту грошової одиниці (при золотому стандарті) або зниження її об- −

мінного курсу стосовно іноземних валют; 
ревальвація – підвищення золотого вмісту або валютного курсу грошової одиниці держави, тобто процес,  −

протилежний девальвації; нуліфікації оголошення старих знецінених грошових знаків недійсними, або організа-
ція їх обміну за дуже низьким курсом. 

Грошово-кредитна система є визначеною сукупністю заходів у сфері грошового обігу та кредитів, спрямо-
ваних на забезпечення стабільності національної валюти, створення сприятливих умов для стабільного економіч-
ного розвитку країни. 

Цілями грошово-кредитної політики є забезпечення економічного зростання, при якому гарантується по-
вна зайнятість, стабільність цін, збалансованість платіжних відносин. Особливо дуже гостро відчувають економіч-
ну кризу банки, оскільки кількість кредитів невпинно зростає. 

Методи боротьби з інфляцією: держава повинна скоротити попит на товари та послуги; необхідно також 
скорочувати дефіцит бюджету. Найпростіший спосіб – це запуск друкарського верстата, але навіть це може не 
допомогти. 

Наприклад, необхідно використовувати такі способи: економити на утриманні державного сектора, змен-
шувати військові затрати, переглянути витрати на управлінські структури. Важливо стимулювати розвиток на-
ціонального доходу, наприклад наданням субсидій, пільговим оподаткуванням тощо. Такі заходи повинні витіс-
нити імпортні товари з вітчизняного ринку і привести до збільшення товарної маси. Але якщо країна не в змозі 
задовольнити попит, то необхідно залучати імпортні товари, щоб позбутися дефіциту продукції.  

Таким чином, у статті запропоновано методи боротьби з інфляцією, проаналізовано причини та наслідки. 
Отже, інфляція є складним процесом, що завдає серйозної шкоди економіці країни та населенню. На сьогодні 
вона тією чи іншою мірою охоплює практично всі країни світу. Боротьба з нею вимагає великих сил і матеріаль-
них витрат.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Мащенко М. А. 
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Ключові слова: фінансовий стан, аналіз, оцінка фінансового стану, платоспроможність, прибутковість, 
фінансова стійкість, удосконалення.

Аннотация. Рассмотрена сущность и необходимость оценки финансового состояния предприятий в со-
временных условиях. Обоснованы основные методологические подходы по ее осуществлению, их преимущества 
и недостатки, а также определены особенности применения каждого из приведенных подходов соответствен-
но специфике предприятия и показателей его деятельности.

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, оценка финансового состояния, платежеспособность, 
прибыльность, финансовая устойчивость, усовершенствование.

Annotation. This article explores the nature and the need to assess the financial condition in the modern world. 
The basic methodological approaches to its implementation, its strengths and weaknesses, and peculiarities of application 
each of the specific parameters of the company and its activities.

Кeywords: financial state, analysis, financial condition assessment, solvency, profitability, financial stability, 
perfection.

В умовах посилення внутрішньої та зовнішньої конкуренції на ринку вітчизняні підприємства досить часто 
за рахунок непродуманої фінансово-господарської політики та переважно короткострокового управління втрача-
ють свої позиції, опиняються на межі банкрутства; пристосовуючись до нових умов господарювання, стикаються 
зі значними фінансовими труднощами в зв’язку з неправильним перерозподілом коштів і джерел їхнього утво-
рення. У зв’язку з цим постає питання про створення єдиної методики оцінки й аналізу їх фінансового стану як 
основи подальшого ефективного функціонування.

Проблемі управління фінансовим станом підприємств та ефективності його оцінки присвячено багато пу-
блікацій, серед яких праці Г. І. Кіндрацької, М. С. Білик, А. Г. Загородного, П. Я. Поповича, Г. І. Андрєєва та ін. 
Вищеназваним авторам вдалось успішно розділити аналіз фінансового стану підприємства за різноманітними 
напрямки.

Метою статті є дослідження сутності, завдань і необхідності оцінки фінансового стану підприємства, а також 
узагальнення існуючих методів такої оцінки.

Аналіз публікацій, присвячених цій темі, дає підстави визначити, що фінансовий стан підприємства харак-
теризується сукупністю параметрів, які виражають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів 
підприємства [1]. 

Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичного інструментарію для оцінки фінансового 
стану підприємства [2]. Нижче розглянемо методи оцінки фінансового стану підприємства.

Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок системи коефіцієнтів, що висвітлюють різні сторони госпо-
дарювання підприємства і враховують вплив як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ на фінансовий стан 
підприємства. В табл. 1 наведено систему напрямків і коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства 
коефіцієнтним методом.

Основними недоліками для застосування цього методу є: трудомісткість (складний процес формування ре-
зультатів оцінки); відсутність нормативних значень більшості коефіцієнтів; зміни величин коефіцієнтів у динамі-
ці не можуть бути інтерпретовані належним чином. Значення для розрахунку змінюються у часі. Цей метод слід 
використовувати на підприємствах, які мають час для правильної інтерпретації результатів.

                                                                                           

© Кусько Т. В., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

228

Таблиця 1
Система напрямків і коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства коефіцієнтним методом

Напрямок Коефіцієнти

Ліквідність
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт загальної ліквідності
Коефіцієнт критичної ліквідності

Рентабельність
Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності реалізації
Коефіцієнт власного капіталу

Фінансова стійкість
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансового ризику
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Ділова активність
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Коефіцієнт оборотності основних засобів

 
На рис. 1 показано схему оцінки фінансового стану підприємства за комплексним підходом.
 

Комплексна оцінка фінансового 
стану підприємства

Найзагальніші показники діяльності підприємства Загальні показники
фінансового стану 

Незадовільний фінансовий стан Показники
рентабельності; 

показники дохідності

Задовільний фінансовий стан 

– відсутність власних оборотних коштів;
– неефективне розміщення ресурсів;
– наявність стійкої заборгованості 

платежів;
– негативні тенденції у виробництві

– стійка платоспроможність;
– ефективне використання 

матеріалу;
– своєчасна організація розрахунків

Рис. 1. Показники комплексної оцінки фінансового стану підприємства

Комплексний метод дає змогу виявити ті напрямки в діяльності підприємства, в яких виникають проблеми, 
досліджувати причини, що їх зумовили. Це є його найбільшою перевагою. Як і попередній метод, він є трудо-
містким, а нормативні значення для більшості коефіцієнтів відсутні [3]. Це є недоліком методу.

Інтегральний метод аналізу фінансового стану підприємства слід використовувати тим підприємствам, які 
хочуть визначити свій фінансовий стан певним (одним, сукупним) інтегральним показником [4]. Перевагами цьо-
го методу є те, що інтегральний показник можна в будь-який момент доповнити будь-якою кількістю аналітич-
них напрямків і коефіцієнтів. Недоліком є те, що виникає певна неузгодженість понять «платоспроможність» 
і «ліквідність». Загальні показники методу наведено на рис. 2.

 

Рівень 
платоспроможності

– коефіцієнт покриття;
– коефіцієнт поточної 

ліквідності;
– коефіцієнт абсолютної 

ліквідності

Рівень фінансової 
незалежності

Загальні показники інтегрального методу

– коефіцієнт покриття;
– коефіцієнт поточної 

ліквідності;
– коефіцієнт абсолютної 

ліквідності

Рівень якості 
активів

– частка високоліквідних активів;
– коефіцієнт якості дебіторської 

заборгованості;
– коефіцієнт чистих обігових 

активів

Рис. 2. Загальні показники інтегрального методу
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Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні результатів діяльності підпри-
ємства, на можливості управління його витратами й результатами з метою досягнення необхідних показників 
беззбитковості виробництва. Чим вищий запас фінансової міцності у відсотках, тим стійкіший фінансовий стан 
підприємства [5].

Перевагою цього методу є те, що він включає беззбитковість та витрати, тому і є сучасним і практичним. 
Недоліком є те, що він не узгоджується з такими сторонами оцінки, як конкурентоспроможність, кредитоспро-
можність, ринкова та ділова активність.

Рівноважний метод базується на понятті ліквідності й оцінці фінансового стану підприємства з позицій 
досягнення рівноваги між ліквідними потоками у сфері господарсько-інвестиційної та фінансової діяльності під-
приємства. 

На рис. 3 зображено оцінку фінансового стану підприємства рівноважним методом.

Рівноважний стан 
фінансово-господарської 

діяльності

0

Зона створення коштів
 результату господарської 

діяльності

Зона створення коштів 
результату господарської 

діяльності

Зона безпеки

Рис. 3. Оцінка фінансового стану підприємства рівноважним методом
 
Реалізація цього методу дала змогу встановити дев’ять типових ситуацій фінансового стану підприємства 

і розробити відповідні рекомендації загального характеру для досягнення фінансово-господарської рівноваги 
у разі відхилення підприємства від лінії рівноваги чи зони безпеки. Однак метод має свої недоліки, а саме: не-
можливість врахування стану підприємства в конкретному, діловому, кредитному і ринковому середовищі.

Основними критеріями вибору того чи іншого методу оцінки можуть бути наступні: часові обмеження, об-
ширність аналізу, наявність доступу до детальної інформації про діяльність підприємства.

Таким чином, фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх еле-
ментів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів 
і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових 
ресурсів.

Найбільш трудомісткими, як було виявлено в процесі аналізу, є коефіцієнтний, комплексний та інтеграль-
ний методи. Більш швидкими методами оцінки виступили беззбитковий і рівноважний методи. Хоча і вони мають 
свої недоліки, оскільки не враховують деяких сторін діяльності підприємства, а саме: конкурентоспроможність, 
ділову активність, кредитоспроможність тощо. З метою підвищення достовірності результатів при прийнятті 
управлінських рішень доцільно використовувати коефіцієнтний або комплексний метод, адже вони є комплек-
сними і охоплюють всі сфери діяльності підприємства. Ці методи представляють підприємство і його зв’язки як 
взаємопов’язану систему рухів фінансових ресурсів, що дає змогу найширше оцінити його фінансовий стан.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Романенко О. О. 
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Анотація. Розглянуто питання лояльності персоналу, взаємозв’язок лояльності персоналу з кадровою 
безпекою персоналу, сучасні методи підвищення лояльності персоналу. Окреслено основні переваги лояльного 
персоналу та його вплив на продуктивність підприємства. 

Ключові слова: лояльність персоналу, кадрова безпека, рівень лояльності персоналу, методи забезпечен-
ня і підвищення лояльності.

Аннотация. Рассмотрены вопросы лояльности персонала, взаимосвязь лояльности персонала с кадро-
вой безопасностью персонала, современные методы повышения лояльности персонала. Определены основные 
преимущества лояльного персонала и его влияние на производительность предприятия.

Ключевые слова: лояльность персонала, кадровая безопасность, уровень лояльности персонала, методы 
обеспечения и повышения лояльности.

Annotation. The article discusses the loyalty of staff, staff loyalty relationship with personnel safety personnel, 
modern methods of improving staff loyalty. The basic advantages of loyal staff and its impact on the performance of the 
company.

Кeywords: loyalty personnel, personnel security, level of staff loyalty, providing methods and increase loyalty.

На сьогодні одним із важливих питань, що стоїть перед стабільно розвинутим підприємством, є питання 
кадрової безпеки підприємства. На практиці до теми кадрової безпеки зазвичай підходять з двох сторін. Перший 
підхід – це посилення пильності. Прихильники цього методу застосовують поліграф, психологічне тестування, 
збільшення штату служби безпеки, впровадження відеокамер на робочих місцях тощо. Другий підхід – це вихо-
вування лояльності персоналу та побудова довірчих відносин із співробітниками [1].

Переваги компанії, співробітники якої до неї лояльні, – безперечні. Саме вони можуть забезпечити компанії 
лідерські позиції на ринку. Але для виникнення і зміцнення лояльності персоналу керівництву необхідно до-
класти масу зусиль. Це важка робота, що вимагає специфічних знань, але її результати неможливо переоцінити. 
Адже лояльний співробітник – це успіх будь-якої компанії. Саме цим обумовлена актуальність обраного напрям-
ку дослідження.

Дослідженням проблем, пов’язаних із визначенням лояльності персоналу та її впливу на кадрову безпеку 
підприємства, присвячені праці багатьох вітчизняних учених, таких як: І. Г. Чумарин, О. М. Шипилова, Е. М. Стру- 
жанова, Ю. П. Ранде, К. В. Харський, К. Е. Оксинойд. 

Слід зазначити, що термін «лояльність персоналу» має безліч трактувань. Визначення поняття наведено 
в табл. 1. 

Таблиця 1
Визначення поняття «лояльність персоналу»

Автор Визначення

О. М. Шипилова вірність, відданість співробітника цілям і цінностям компанії, здійснення діяльності, яка підтримує  
і допомагає реалізувати  цілі компанії [1]

Е. М. Стружанова коректне, доброзичливе ставлення до кого-небудь або чого-небудь [2]
Ю. П. Ранде наслідок задоволеності роботою працівників [3]

К. Е. Оксинойд наслідок, результат процесу ідентифікації, самовіддачі співробітника тим вимогам, які складають 
ідеальний образ працівника [4]

І. Г. Чумарин комплекс заходів по встановленню позитивних відносин працівників до роботодавців [5]

Метою цього дослідження є визначення та аналіз лояльності персоналу як складової кадрової безпеки пер-
соналу.

© Ластович В. П., 2016 
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Лояльність до персоналу можна охарактеризувати такими чинниками: обмін ідеями та цінностями ком-
панії; чесністю і вірністю щодо об'єкта лояльності; почуттям гордості стосовно об'єкта лояльності та відкритої 
демонстрації такого ставлення; готовністю надати підтримку, попередити про щось, посприяти, пожертвувати 
чимось заради об'єкта лояльності [6].

За наявності лояльних співробітників підприємство може розраховувати на прояв ініціативи, внесення но-
вих пропозицій, зменшення плинності кадрів, розвиток співробітників, що і є завданнями кадрової безпеки під-
приємства.

Дослідники виявили, що між задоволеністю роботою, оплатою, умовами праці та вірністю компанії існує 
безпосередній зв'язок. Крім цього, задоволеність кожної складової системи є умовою виникнення лояльності пер-
соналу.

Збереження секретної інформації, терпимість до недоліків організації діяльності, дотримання дисципліни, 
готовність до навчання і розвитку – все це переваги лояльних працівників.

Рівень лояльності – це показник задоволеності і якості відносин між працівниками і адміністрацією, харак-
теристика ступеня довіри підлеглих керівникам [5].

Умови виникнення лояльності: справедлива та своєчасна винагорода, задоволення необхідних потреб, чесні 
взаємини, виконання умов контракту, сприятлива екологічна обстановка на робочому місці, задоволеність керів-
ництвом, соціальний захист, кар'єрні перспективи.

Лояльність співробітників можна забезпечити та підвищити шляхом стимулювання їх діяльності, як 
матеріальними, так і нематеріальними методами. Методи підвищення лояльності співробітників наведені  
на рис. 1.

Матеріальні методи                                       

Премії

Пільгове кредитування                           

Проценти від продаж                              

Оплата мобільного зв’язку                     

Корпоративне пенсійне забезпечення

Нематеріальні методи                                       

Методи підвищення лояльності персоналу

Безкоштовні обіди

Відсутність дрес-коду                   

Визнання успіхів                         

Гнучкий графік роботи                     

Тімбілдінг

Делегування повноважень

Подарункові сувеніри

Рис. 1. Методи підвищення лояльності персоналу

Для того щоб всі ці методи ефективно працювали, вони повинні підкорятися чітко продуманій системі. 
Для досягнення бажаного результату необхідно поєднувати індивідуальну мотивацію і лояльність із колек-

тивною.
Коли питання стабільності вже не стоїть на порядку денному, лояльність того чи іншого працівника часто 

залежить від відносин всередині колективу – для людей завжди важливо бути частиною клану або спільноти. 
Керівник – один із найважливіших «джерел» визнання наших заслуг або заперечення таких. Тому і лояльність 
співробітника також залежить від того, наскільки повно задовольняється його потреба в оцінці з боку керівни-
цтва. Щоб в компанії було якомога більше лояльних людей, потрібно розглядати актуальні проблеми кожного 
працівника. Лояльність визначається як характеристика персоналу, що визначає його прихильність організації, 
схвалення її цілей, засобів і способів їх досягнення, відкритість своїх трудових мотивів для організації. Просліджу-
ється зв'язок рівня лояльності та кадровою безпекою підприємства. Зміцнення лояльності залежить від задоволе-
ності працюючих багатьма факторами трудової діяльності. Однією з найбільш популярних ідей є така: чим вище 
задоволеність роботою співробітника, тим більше шансів на виникнення лояльності.
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У підсумку хотілося б підкреслити, що чекати на лояльність від членів колективу можуть керівники тільки 
тих організацій, де створюють комфортні умови для праці, вітають і стимулюють творчий підхід до справи, під-
тримують прагнення співробітників до розвитку і підвищення кваліфікації.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Семенченко А. В. 
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Аннотация. Сделан обзор о понятии и сущности банковских пластиковых карточек. Целью данной 
работы является оценка современного состояния, тенденций и перспектив развития национальной систе-
мы безналичных расчетов за товары, работы и услуги банковскими пластиковыми карточками различных 
типов.

Ключевые слова: банковская пластиковая карточка, личная карточка, дебетовая карточка, кредитная 
карточка, банк-эквайрер, банк-эмитент.

Анотація. Здійснено огляд поняття та сутності банківських пластикових карток. Метою цієї роботи 
є оцінка сучасного стану, тенденцій і перспектив розвитку національної системи безготівкових розрахунків за 
товари, роботи і послуги банківськими платіжними картками різних типів.

Ключові слова: банківська пластикова картка, особова картка, корпоративна картка, дебетова картка, 
кредитна картка, банк-еквайрер, банк-емітент.

Annotation. This paper provides an overview of the concept and scope of bank cards. The aim of this study is to 
assess the current state, trends and prospects of the national system of cashless payments for goods, works and services 
bank cards of different types.

Кeywords: bank cards, personal card, debit card, credit card, bank acquirer, the issuing bank.

В современном обществе ежедневно заключается множество сделок по приобретению товаров и услуг. 
Сделки оплачиваются с помощью денег, находящихся либо в обращении, либо в форме депозитов на банковских 
счетах, при этом также может использоваться кредит. Все возникающие денежные обязательства регулируются 
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либо путем передачи наличных денег – наличные расчеты, либо путем перевода денежных средств со счетов на 
счета, открытые в банках – безналичные расчеты.

Исходя из этого, целью данной статьи является оценка современного состояния, тенденций и перспектив 
развития национальной системы безналичных расчетов за товары, работы и услуги банковскими пластиковыми 
карточками различных типов. 

В последние годы тема электронных денег принимает все большую актуальность. Эксперты, анализирую-
щие тенденции создания нового экономического пространства с общей валютой, в своих отчетах делают упор на 
тематику пластиковых карточек. На сегодняшний день стремление к созданию единого платежного пространства 
и соответственно выбор платежных инструментов – это действительно современные тенденции во всех государ-
ствах.

Пластиковая карта – это многоразовый платежный и кредитный инструмент длительного пользования, об-
ладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификацион-
ную информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его платежеспособности [1, с. 5].

В настоящее время пластиковый бизнес – это более 1,3 млрд выпушенных карт. Ежегодный мировой оборот 
превышает 3 трлн долл. Платежные карты принимаются более чем 20 млн торгово-сервисных предприятий. Око-
ло полумиллиона банковских отделений, предоставляющих услуги, проводят операции с платежными картами, 
а число банкоматов превысило 700 тыс. Наряду с локальными системами всё более широкое развитие получают 
международные системы расчетов с использованием платежных карт [2, c. 12].

Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, прирост на-
логовых поступлений, существенно снижает издержки, которые связаны с обслуживанием наличного денежного 
оборота, что ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и соответственно 
кредитных возможностей банков. А также во многом способствует активному развитию смежных сфер деятель-
ности, таких как производственная, социальная и сфера занятости [3, c. 26].

Во многом благодаря универсальности платежной карточки возможно решать различные задачи не только 
в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому кредитными организациями, разви-
вающими свои розничные банковские услуги, отдается предпочтение карточному направлению, которое пред-
ставлено в табл. 1.

Таблица 1
Общие данные о количестве клиентов, платежных карточек и платежных устройств в Украине

Данные

Банки-члены 
карточных 
платежных 
систем (шт.)

Держатели 
платежных карт 

(тыс. чел.)

Платежные 
карты (в 

обращении) 
(тыс. шт.)

Платежные 
карты 

(активные)  
(тыс. шт.)

Банкоматы 
 (шт.)

Предприятия 
торговли и 

сферы услуг  
(ед.)

01.01.2011 141 39 942 46 375 29 405 30 163 57 753

01.01.2012 142 35 179 57 893 34 850 32 997 79 340

01.01.2013 142 44 339 69 826 33 106 36 152 117 789

01.01.2014 143 49 719 69 726 35 622 40 350 122 303

01.01.2015 128 51 649 70 551 33 042 36 596 123 505

Исходя из приведенных данных Национального Банка Украины, можно наблюдать следующие статистиче-
ские данные об общем количестве клиентов банка и использовании ими платёжных карточек [4, с. 40].

Таким образом, мы видим стремительный рост по использованию пластиковых карточек. По состоянию 
на январь 2015 г. только 11 % украинцев являются держателями платежных банковских карточек. Исследование 
показало, что по сравнению с январем 2014 г. количество пользователей карточками в январе 2015 г. возросло на  
2000 человек. Различия в количестве держателей находятся в переделах статистической погрешности исследова-
ния [5, с. 17].

Что касается данных по видам платежных карт, эмитированных украинскими банками, здесь можно уви-
деть иную статистику, приведенную ниже (табл. 2).

Согласно данным самым распространенным видом платежных карт среди пользователей являются дебе-
товые банковские карты. Их использование увеличивается с каждым годом, однако в 2013 г. спрос на них был 
несущественно больше по сравнению с 2015 г., когда в 2014 г. уровень использования дебетовых банковских карт 
был наивысшим. Однако спрос на кредитные карты тоже растет. Популярность данного банковского продукта 
можно связывать с кредитным бумом. Население нуждается в заемных средствах, а получать их по карте проще 
и удобнее. 
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Таблица 2
Виды платежных карт, эмитированных украинскими банками

Данные

Платежные карточки, тыс. шт.

Всего
По платежной схеме По типам держателей

с дебетовой функцией с кредитной функцией Корпоративные личные

01.01.2011 29 405 23 786 5 619 332 29 073

01.01.2012 34 850 26 670 8 180 364 34 485

01.01.2013 33 106 25 029 8 077 353 32 753

01.01.2014 35 622 26 828 8 793 390 35 232

01.01.2015 33 042 25 491 7 551 356 32 686

Данные в разрезе банков по количеству платежных карточек, платежных устройств и количеству предприя-
тий торговли или сферы услуг в Украине представлены в табл. 3 [6, с. 37].

Таблица 3
Данные по количеству платежных карточек, платежных устройств и количеству  

предприятий торговли или сферы услуг в Украине

Название банков
Количество платежных карточек и устройств, шт., ед.

платежные карточки  
в обращении

платежные карточки 
(активные) банкомат предприятия торговли  

и сферы услуг

Всего 65 387 918 30 096 387 34 325 114 809

ПАО КБ «ПриватБанк» 30 237 739 15 950 335 19 498 59 325

АО «СБЕРБАНК» 11 337 278 3 781 260 1 943 11 657

АО «Райффайзен Банк 
Аваль» 4 197 603 2 112 734 2 899 15 790

ПАО «ПУМБ» 2 059 998 679 777 622 3 293

АО «УкрСиббанк» 2 011 055 1 034 255 1 158 3 462

АО«СБЕРБАНК РОСИИ» 1 167 807 355 769 325 3 967

ПАО «АЛЬФА-БАНК» 1 027 162 934 372 286 2

Анализ данных показал, что на сегодня на рынке присутствуют карты как международных, так и украинских 
платежных систем. При этом лидирующие позиции занимает ПАО КБ «ПриватБанк», занимающее половину от 
общего количества банковских карточек в обороте страны. В целом можно сказать, что карты украинских систем 
не уступают международным картам по степени распространения. Такое распределение объясняется низкими 
тарифами на обслуживание ПАО «ПриватБанк» предпочтениями пользователей. Что нельзя сказать про ПАО 
«АЛЬФА-БАНК», которое имеет наименьший показатель по использованию пластиковых карт [7, с. 18].

Исследование показало, что лидером по платёжным карточкам в обороте является столица – город Киев. 
Харьковская область занимает четвертую позицию и составляет 6 % от общего количества платежных карточек в 
обороте страны. Черновицкая область имеет самый низкий показатель по использованию пластиковых банков-
ских карточек.

На развитие рынка пластиковых карточек оказывает влияние культура потребления этих продуктов. В от-
личие от европейских стран и США, в Украине большинство потребителей пока еще используют карту для по-
лучения заработной платы или стипендии (90 %). Доля респондентов, использующих карту для оплаты товаров 
и услуг в магазинах, составляет 10 %, для хранения сбережений – 6 %.

Что касается данных по уровню использования банковскими пластиковыми карточками в 2015 г., можно 
увидеть следующую статистику (табл. 4).

Таким образом, принимая во внимание значительный темп роста выпуска карточек (ежегодно около 
140  %), можно прогнозировать, что через один-два года на каждого жителя будет приходиться по одной карточке  
[8, c. 2–5].

Среди держателей карточек подавляющее большинство составляют держатели расчетных (дебетовых) 
карточек. Их доля в общем количестве эмитированных карточек составляет 90,9 %. При этом количество карто-
чек, полученных держателями по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, то есть подавляющее 
большинство карточек – это карточки, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных» проектов  
[9, c. 22].
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Таблица 4
Уровень пользования банковскими пластиковыми картами в 2015 г.  

в региональном разрезе в Украине

Название области
Количество, шт., ед.

платежных карточек 
 (в обращении)

платежные карточки 
(активные) банкоматов предприятий торговли  

и сферы услуг
Всего 65 387 918 30 096 387 34 325 114 809
Киевская 11 795 781 4 385 758 4 872 21 216
Днепропетровская 7 000 984 3 331 287 3 737 13 683
Донецкая 5 876 345 2 047 688 1 586 4 600
Харьковская 4 047 375 2 123 073 2 311 7 007
Львовская 3 435 549 1 751 874 1 772 5 861
Одесская 3 214 615 1 640 427 2 004 7 334
Полтавская 2 139 648 1 152 741 1 476 4 491
Луганская 2 112 233 672 032 468 1 166
Винницкая 1 757 284 843 237 1 222 2 848
Черкасская 1 679 565 863 804 1 087 2 943
Сумская 1 674 903 864 503 1 020 3 259
Житомирская 1 622 578 810 413 991 2 881
Хмельницкая 1 601 948 798 604 1 044 2 978
Николаевская 1 555 883 827 126 1 173 3 184
Херсонская 1 509 489 702 463 937 2 893
Ивано-Франковская 1 389 463 664 146 903 2 880
Черниговская 1 292 568 637 617 836 2 388
Кировоградская 1 230 508 645 542 865 2 474
Ровненская 1 177 520 614 781 792 2 207
Волынская 1 112 552 572 177 785 2 477
Закарпатская 1 083 236 536 116 739 2 056
Тернопольская 1 041 112 482 791 760 1 756

В заключении можно сказать, что рынок банковских услуг претерпевает серьезные изменения и в последние 
годы приобрел все черты динамично развивающегося рынка пластиковых карт. Банки-эмитенты активно конку-
рируют между собой, стремясь привлечь больше клиентов. В результате конкурентной борьбы снижаются стои-
мость карты и взимаемые комиссионные за пользование ими. Возможен вариант, когда банки распространяют 
свои карты в виде подарка. 

Современная стратегия поведения банков предполагает предоставление таких стимулов и цен, которые, 
с  одной стороны, не разорили бы банк, а с другой – не дали бы возможности клиентам использовать пластиковые 
карты банков-конкурентов. Лучшие клиенты получают низкие процентные ставки и самые лучшие типы карт  
[5, c. 9].

Значительную часть эмиссии пластиковых карт составляли «зарплатные» карты, когда они раздаются 
«добровольно-принудительно». В качестве одной из мер, способной сделать карточки привлекательными для на-
селения, рассматривается возможность получения денег через банкоматы. Развитие сети выдачи наличных долж-
но увеличить число держателей карточек, что окажет давление и на торговую сеть, поощряя ее к приему карт  
[5, c. 27].

Из-за особенностей экономической ситуации в стране (инфляция, кризис неплатежей, экономические ри-
ски и проч.) банки выпускают в обращение дебетовые карты. Банки стремятся застраховать себя от возможных 
потерь, поэтому при выдаче кредитной карты требуют внесения страхового депозита, превышающего лимит 
кредитования. Чем больше будет покупок по картам, тем быстрее будет развиваться рынок кредитных карт.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Яременко О. Р. 
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Анотація. Проаналізовано соціально-економічну проблему – безробіття в Україні. Показано тенденції 
у розвитку безробіття в Україні на сучасному етапі. Розглянуто ефективні способи забезпечення працею насе-
лення в закордонних країнах, запропоновано можливі методи подолання безробіття і забезпечення зайнятості 
в Україні.

Ключові слова: економічний розвиток, ринок праці, безробіття, зайнятість, кваліфікація, державне ре-
гулювання, економічна політика.

Аннотация. Проанализирована социально-экономическая проблема – безработица в Украине. Показаны 
тенденции в развитии безработицы в Украине на современном этапе. Рассмотрены эффективные способы обе-
спечения трудом населения в заграничных странах, предложены возможные методы преодоления безработицы 
и обеспечения занятости в Украине.

Ключевые слова: экономическое развитие, рынок труда, безработица, занятость, квалификация, госу-
дарственное регулирование, экономическая политика.

Annotation. The article deals with such a major socioeconomic problem of Ukraine as an unemployment. The re-
search reviews tendencies of the current unemployment progression, and considers the efficient ways of employment of the 
able-bodied population in the foreign countries. The authors discuss the possible means of the unemployment regulation 
and employment projects in Ukraine.

Кeywords: economic development, labor market, unemployment, employment, qualification, state regulation, 
economic policy.

З економічної точки зору неефективне використання продуктивних сил призводить до неповної зайнятості 
виробничих потужностей, а також до неповного використання суспільних ресурсів, до зниження потенційного 
валового продукту і національного доходу країни. А з соціальної точки зору – безробіття веде до загострення со-
ціальних проблем і суспільної напруженості в суспільстві. З цих причин економічна система функціонує неефек-
тивно, не в повному об'ємі використовуючи свої виробничі можливості, також безробіття нерозривно пов'язане 
зі структурними зрушеннями, що відбуваються в національній економіці і світовому господарстві. Як наслідок, 
рівень безробіття є одним із основних показників, який відображає загальний стан економіки. Таким чином, про-
блема безробіття в Україні є досить актуальною.

© Лужецька Е. О., 2016 
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Проблеми та тенденції рівня безробіття і шляхів його мінімізації розглядали такі українські вчені, як В. Фе-
доренко, П. Нікіфоров, А. Вольська, І. Петрова, А. Казановський, О. Котляр, В. Костіков, О. Рузавіна, І. Маслова 
та ін.

Аналіз безробіття в Україні свідчить, що в радянський період практично була відсутня проблема працев-
лаштування. Низький рівень безробіття в Україні – це результат невисокої продуктивності праці, наслідок низь-
кої організації зайнятості трудових ресурсів, а також їх неефективне використання. Наприклад, у США в 2010 р.  
1 людина працювала як 4 людини в Україні, виною тому застаріле технічне оснащення. Бути безробітним в Укра-
їні набагато більш невигідно, ніж у країнах із розвиненою ринковою економікою. У нашій країні середній розмір 
виплат по безробіттю складає $58, у США – $500, а в Японії – $1000 [1, c. 109]. 

Європейці інколи застосовують нетрадиційні способи забезпечення громадян роботою. Наприклад, уряд 
шведського містечка Седерхамн, де рівень безробіття більше 25 %, організувало для молодого покоління програ-
му під назвою «Подорож за роботою». Власті оплачують місцевим безробітним квиток, а також місяць мешкання 
в хостелі (25 євро на добу, що теж непогано) в столиці Норвегії, де рівень безробіття всього 2,8 %. Шведи, які стали 
учасниками цієї програми, змогли знайти роботу в Осло [2].

В інших країнах Європи йде теж боротьба з безробіттям, але вже на іншому рівні. У Франції, наприклад, 
державна влада прийняла рішення виплачувати 3/4 заробітної плати молодим працівникам місцевих компаній. 
Працедавці, які найняли на роботу громадян у віці від 16 до 25 років на термін не менше року, самостійно повинні 
виплачувати їм лише 25 % від зарплати. Французькі власті планують створити близько 150 тис. робочих місць по-
дібним способом. Іспанія вже почала упроваджувати дуалістичну систему освіти, коли паралельно відбувається 
вчення на виробництві і в професійному учбовому закладі. Також після закінчення навчання в школі або в уні-
верситеті через 4 місяці кожен повинен отримати місце для здобування професійно-технічної освіти або місце 
роботи. У Германії скоротили допомогу з безробіття, щоб безробітне населення почало пошук роботи.

У Японії звели безробітних і потенційних працедавців. Уряд організовує сплачений автобусний тур для 
офіційно зареєстрованих безробітних. Учасники туру протягом трьох днів відвідують сім компаній префектури, 
від ресторану до металургійного заводу, що потребують робочої сили, знайомляться з їх роботою і можуть запро-
понувати їм свої послуги. Багато безробітних, що проживають у великих містах, не розглядають варіанти роботи 
в провінціях або не бажають туди переїжджати з міркувань своєрідного престижу, хоча внаслідок урбанізації 
провінційні міста і села незрідка відчувають брак робочої сили навіть в умовах кризи. Багато міжнародних ком-
паній допомагають боротися з безробіттям по всьому світу. Наприклад, американська компанія Apple планує 
з 2016 р. перенести частину виробництва своєї продукції з Китаю у США, щоб понизити рівень безробіття в США. 
Також свої сили в боротьбі з безробіттям задіювали Benetton і Microsoft [3].

Для вирішення проблеми безробіття в Україні пропонується закрити ринок праці для міграційної неква-
ліфікованої робочої сили, що призведе до зростання заробітної плати, і залучити трудові ресурси з регіонів у ті 
галузі, де найчастіше зайняті мігранти. Також потрібно розвинути кадрові відділи на підприємствах, які займа-
тимуться перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робочої сили, створити можливості здобуття нашими 
працівниками зарубіжного досвіду для підвищення продуктивності і якості праці. Уряд може проводити дер-
жавне стимулювання (податковими та законодавчими заходами) надання роботодавцям робочих місць певним 
групам населення – молоді, інвалідам, наприклад, фінансувати частину заробітної плати молодих співробітни-
ків, що працюють на місцевих підприємствах, або забезпечувати пільговий кредит, скоротити ставку податків 
для підприємств, які надають додаткові робочі місця. Молодим претендентам необхідно робити упор на освіту 
в престижному виші з метою здобуття висококваліфікованих навичків, що дасть упевненість у своєму майбутньо-
му. Освіта виступає одним із ключових компонентів, що дозволяють знайти гідне місце роботи в нестабільних 
соціально-економічних українських умовах.

В Україні підприємства прагнуть до підвищення престижності своїх робочих місць і залучення висококва-
ліфікованих кадрів. Багато підприємств розширюють сферу вживання соціальних пільг: субсидування житла, 
оплата членства у фітнес-клубах, проїзних квитків, видача позик на придбання житла тощо. В наш час все частіше 
використовують нематеріальні методи стимулювання, такі як вручення грамот, дипломів, розміщення фотогра-
фій кращих працівників на Дошку пошани, запис досягнень окремих працівників у книгу по історії компанії 
тощо [4, с.38].

Таким чином, для зниження безробіття в Україні необхідно створювати нові і розвивати вже існуючі служби 
зайнятості, біржі праці, що здійснюють посередницькі функції на ринку праці, надавати інформацію про вакант-
ні робочі місця з метою зниження фрикційного і структурного безробіття. Необхідно провести посилену політи-
ку протекціонізму, щоб мотивувати українське виробництво створювати конкурентоздатні товари, фінансувати 
слабо розвинені регіони України, сприяти дрібному підприємництву. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Аннотация. Рассмотрена сущность прожиточного минимума; проведена сравнительная характери-
стика показателей уровня жизни населения Украины и других стран; проведен анализ динамики прожиточно-
го минимума в Украине. 

Ключевые слова: государство, экономика, прожиточный минимум, уровень жизни, экономическое раз-
витие.

Анотація. Розглянуто сутність прожиткового мінімуму; проведено порівняльну характеристику по-
казників рівня життя населення України та інших країн; проведено аналіз динаміки прожиткового мінімуму 
в Україні.

Ключові слова: держава, економіка, прожитковий мінімум, рівень життя, економічний розвиток.

Annotation. In the article the essence of the subsistence minimum; the comparative characteristic of indicators of 
level of living of the population of Ukraine and other countries; the analysis of the dynamics of the subsistence minimum 
in Ukraine.

Кeywords: government, economy, minimum wage, standard of living, economic development.

Актуальность темы исследования. Стоимость проживания является стоимостью поддержания опреде-
ленного уровня жизни. Изменения в стоимости жизни в течение долгого времени часто измеряются действием 
индекса стоимости жизни.

Стоимость проживания также используется для сравнения расходов на содержание определенного уровня 
жизни в различных географических районах. Этим и определяется актуальность данной статьи.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы прожиточного минимума нашли отражение 
в работах ученых таких ученых-экономистов, как Е. Авраамова [1], В. Бобков [2], В. Богатырев [3], С. Данканич [4], 
Т. Михайлова [5].

Постановка проблемы. Целью статьи является анализ прожиточного минимума Украины и разработка 
направлений его роста. 

Результаты исследования. Ежедневно украинцы сталкиваются с проблемой нехватки денег на собственные 
расходы (на коммунальные платежи и выплаты). 

© Макухина В. Г., 2016 
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Прожиточный минимум – это оценка потребительской корзины на основании ее стоимости. Потребитель-
ская корзина включает в себя минимально необходимые наборы продуктов, а именно: продукты питания; не-
продовольственные товары и услуги, которые необходимы для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
необходимой жизнедеятельности. 

Другими словами – набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения наших первоочередных по-
требностей в среднем за год. Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума,  
а также для установления уровня минимальных пенсий и зарплат, расчета Индекса потребительских цен (ИПЦ).

Так, потребительская корзина в США состоит из 300 наименований товаров и услуг, во Франции – 250, Ан-
глии – 350, Германии – 475, Украине – 300 (если точнее, то 296).

Итак, в потребительской корзине среднего украинца насчитывается 296 товаров и услуг (отчет Госкомстата 
«Потребительский набор товаров (услуг) – представителей для расчета ИПЦ»). Доходы среднего украинца рас-
пределяются между этими товарами и услугами в соответствии с отчетом Госкомстата «Весовая структура для 
расчета ИПЦ» [6].

Прожиточный минимум в Украине применяется:
1. Для общей оценки уровня жизни в Украине. Уровень жизни – экономическая составляющая благосо-

стояния людей.  Выражается системой количественных и качественных показателей, отражающих различные его 
стороны: общим объёмом потребляемых материальных благ и услуг в расчёте на душу населения, уровнем потре-
бления продуктов питания и непродовольственных товаров, а также услуг; реальными доходами населения; раз-
мером оплаты труда, общественных фондов потребления; продолжительностью рабочего и свободного времени; 
жилищными условиями; показателями образования, здравоохранения, культуры. Зависит от развития произво-
дительных сил и характера производственных отношений. Его динамика определяется действием экономических 
законов и прежде всего основного экономического закона, целью общественного производства.

2. Для установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, опреде-
ления размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, пособия по безработице, а также стипендий 
и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины. Минимальная 
заработная плата – самая низкая, возможная заработная плата, как правило, определяется на законодательном 
уровне государством.

Цель определения и установления абсолютной минимальной заработной платы – социальная защита ра-
ботников. Также с помощью законодательного метода установления минимальной зарплаты государство исклю-
чает желание работодателей в снижении затрат за счет снижения заработной платы.

Так сложилось, что в некоторых странах ЕС минимальная заработная плата не устанавливается. В США, 
Великобритании и Ирландии устанавливаются минимальные почасовые ставки.

В январе 2009 года 20 из 27 стран ЕС установили минимальный уровень заработной платы в размере от  
123 евро в Болгарии до 1642 евро в Люксембурге.

В некоторых странах, где нет никакой юридически установленной минимальной ставки заработной пла-
ты, она устанавливается минимальной по промышленности. В США минимальная почасовая заработная плата 
должна соответствовать прожиточному минимуму.

В Германии, Австрии и в странах Северной Европы минимальная заработная плата не устанавливается на 
законодательном уровне и остается прерогативой системной работы работодателей и профсоюзов.

В Украине минимальная заработная плата определяется ежегодно на основании Закона о государственном 
бюджете на соответствующий год. Минимальная заработная плата в Украине с 1 декабря 2015 года составляет 
1378 грн.

3. Для определения права на назначение социальной помощи. Социальная помощь – система мер, направ-
ленных на возвращение человека к активной жизни и труду, восстановление социального статуса и формирова-
ние у личности качеств, установок по приспособлению к условиям нормальной жизнедеятельности путем право-
вой и материальной защиты ее существования, подготовки к самообслуживанию с формированием способности 
передвижения и общения, повседневных жизненных потребностей.

Другими словами – это денежная помощь и помощь в натуральной форме, в основном финансируется из 
бюджета и добровольных пожертвований и уплачиваются людям, которые находятся в нужде, как на основе про-
верки их дохода и средств существования, так и по определенным критериям без проверки дохода. Это означает 
также, что одни слои населения будут пользоваться благами программы помощи, а другие будут исключены из 
сферы ее действия;

4. Для определения государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в от-
раслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и др. Социальный стандарт – это нормы, 
правила, характеристики, разработанные на основе согласования существенных вопросов социальной полити-
ки между большинством заинтересованных сторон, принятые и утвержденные соответствующим органом. Это 
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определенный минимум благ цивилизации, которые гарантирует государство своим гражданам. Он характери-
зует уровень потребления тех или иных социальных благ, что признается большинством населения или предста-
вителями определенной группы людей приемлемым (нормальным) для себя. Иначе – социальные стандарты от-
ражают уровень удовлетворения совокупности социальных потребностей населения, поэтому по уровням могут 
быть дифференцированными на минимальные, средние, рациональные.

Государственные социальные стандарты – установленные законами, другими нормативно-правовыми акта-
ми социальные нормы и нормативы или их комплекс, на базе которых определяются уровни основных государ-
ственных социальных гарантий.

Государственные минимальные социальные стандарты – это государственные услуги, предоставление кото-
рых гарантируется государством на безвозмездной основе за счет бюджетов всех уровней, а также государствен-
ных внебюджетных фондов на определенном минимально допустимом уровне.

5. Для установления величины необлагаемого минимума доходов граждан. Необлагаемый минимум дохо-
дов граждан – это сумма, определенная законодательством нашей страны в 17 гривен. Ее установили при утверж-
дении Налогового кодекса Украины и применяют на данный момент. Именно эти 17 гривен имеют ввиду при 
подсчетах разных денежных взысканий (чаще всего штрафов, измерении судебных расходов), предусмотренных 
нормативно-правовых актах Украины.

6. Для формирования Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Правительство Украины предложило, а Парламент, в расчете на 2014 г., скорректировал прожиточный 

минимум в сторону увеличения. Об этом говорят цифры, которые есть в Законе «О государственном бюджете» 
(табл. 1).

Таблица 1
Прожиточный минимум в Украине на 2015 г., грн [6]

Показатель
Период

С 1 января 2015 года С 1 декабря 2015 года
Общий показатель 1176 1330
Дети в возрасте до 6 лет 1032 1167
Дети в возрасте от 6 до 18 лет 1286 1455
Работоспособные лица 1218 1378
Лица, потерявшие работоспособность 949 1074

Вывод: таким образом, анализ прожиточного минимума играет важную роль для обеспечения уровня жиз-
ни населения.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Мащенко М. А. 
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Анотація. Визначено сутність поняття «фінансова стійкість банку». Систематизовано підходи ав-
торів до розуміння сутності фінансової стійкості банку й обґрунтовано доцільність використання кожного 
з  них залежно від цілей аналізу й оцінки.

Ключові слова: фінансова стійкість, банк, надійність, спроможність.

Аннотация. Определена сущность понятия «финансовая устойчивость банка». Систематизированы 
подходы авторов к пониманию его сущности и обоснована целесообразность использования каждого из них  
в зависимости от целей анализа и оценки.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, банк, надежность, способность.

Annotation. The article is devoted to defining the essence of the concept of “financial stability of the bank”. Authors 
systematic approach to understanding the essence of financial stability of the bank and the expediency of using each of 
them, depending on the purpose of analysis and evaluation.

Кeywords: financial stability, bank, reliability, capacity.

Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану банківської системи, фінансування та обслуговуван-
ня підприємств та населення банками. В умовах наростаючої фінансової кризи однією з основних проблем, яка 
стоїть перед вітчизняною банківською системою, є підтримка її стабільності та надійності. Саме стійкість кожної 
банківської установи забезпечує ефективне та стабільне функціонування всієї банківської системи. 

На сьогодні існує величезна різноманітність підходів щодо трактування сутності поняття «фінансова стій-
кість». Увагу цьому питанню приділяли такі вчені: Е. Делан, Д. Кідуелл, Р. Коттер, Д. МакНотон, Р. Петерсон,  
Е. Рід, А. Крутов, О. Лаврушин, Ю. Масленченков, Г. Панова та ін., серед вітчизняних економістів слід зазначити 
праці А. Мороза, В. Кочеткова, А. Пересади, А. Єпіфанова, І. Сала, В. Вітлінського, М. Савлука, В. Коваленко,  
О. Шевцової, А. Герасимовича, О. Тридіда, І. Чмутової та ін. 

Однак неоднозначність думок авторів щодо цього питання створює основи для узагальнення та конкретиза-
ції сутності поняття «фінансова стійкість банку». Тому метою статті є узагальнення економічного змісту та сутнос-
ті фінансової стійкості банку.

З метою комплексного його вивчення та узагальнення необхідно зупинитися на деяких його трактуваннях, 
наведених в окремих наукових працях вітчизняних і зарубіжних науковців. 

У загальному вигляді під фінансовою стійкістю розуміють такий стан, коли обсяг майна достатній для пога-
шення зобов'язань. Іншими словами, фінансова стійкість – це таке становище, коли вкладені в діяльність ресурси 
окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий прибуток забезпечує самофінан-
сування та незалежність від зовнішніх залучених джерел формування активів.

Так, у табл. 1 подано результати систематизації та узагальнення підходів авторів щодо визначення поняття 
«фінансова стійкість банку»

Таблиця 1
Узагальнення підходів щодо визначення поняття «фінансова стійкість банку»

Підходи Автори Визначення фінансової стійкості банку
1 2 3

Процесний

Живалов В. [3]
Це здатність у динамічних умовах ринкового середовища чітко й оперативно викону-
вати свої функції, забезпечувати надійність вкладів юридичних і фізичних осіб і своїх 
зобов’язань із обслуговування клієнтів

Кочетков В. [3]

Це спроможність банку як системи трансформування ресурсів банку (персоналу, фінан-
сових ресурсів, активів, обладнання та інформаційних технологій) з максимальною 
ефективністю і мінімальним ризиком виконувати свої функції у ринковому середовищі 
попри вплив ендогенних і екзогенних факторів

© Малишева Д. С., 2016 
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1 2 3

Панова Г. [6] Обґрунтовує фінансову стійкість з точки зору ключових параметрів, що характеризують 
окремі аспекти цього фінансового стану

Системний

Шелудько Н. [10]
Це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи 
трансформування ресурсів і ризиків повноцінно виконувати свої функції, витримуючи 
вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

Парасій-Вергу- 
ненко І. [8]

Це головна умова існування та активної діяльності банку, вона формується під впливом 
об’єктивних і суб’єктивних факторів і оцінюється за допомогою як окремих показників, 
так і зведених комплексних показників, які лежать в основі рейтингових оцінок 
діяльності банків

Вартісний

Пантелєєв В., 
Халява С. [7] Своєрідне перевищення доходів над витратами

Масленченков Ю. [5] Залежність від відповідності діяльності банку нормативним узагальнюючим показникам, 
які синтезують характеристики економічних складових стійкості

Дзюблюк О., 
Михайлюк Р. [1]

Якісна характеристика його фінансового стану, котрий відзначається достатністю, 
збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за 
умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання 
прибутку та мінімізації ризиків

 Цільовий

Дробязко А., 
Матвейчик Є. [2]

Збалансованість портфелів активів і пасивів, якість кредитно-інвестиційного портфеля, 
кількість обслуговуваних клієнтів

Тен В. [9] Якісний стан банків, за якого реалізується досягнення й зміцнення надійності, 
постійності та довіри, а також несхильність до руйнування

Провівши аналіз різних точок зору стосовно природи категорії фінансової стійкості, слід зазначити, що всі 
визначення тісно переплітаються. Кожну з вищенаведених думок можна вважати вірною, якщо зважати на мето-
дологію оцінки фінансової стійкості та специфіки банківської установи.

За результатами аналізу підходів авторів слід виокремити, що:
особливість процесного підходу до визначення сутності фінансової стійкості банку полягає у динамічності  −

досліджуваного явища. Так, фінансова стійкість банку під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів підлягає по-
стійному моніторингу, корегуванню та реалізації заходів із підтримки стійкості на відповідному рівні, як в поточ-
ному періоді, так і на перспективу;

особливість системного підходу полягає у дослідженні цієї категорії як єдиної взаємопов’язаної сукупнос- −
ті елементів забезпечення ефективного функціонування банку. В рамках дослідження фінансової стійкості банку 
такими елементами є фінансові ресурси, залучені з різних джерел та спрямовані на підтримку на достатньому 
рівні ліквідності, ділової активності, прибутковості;

особливість вартісного підходу полягає у розгляді фінансової стійкості банку з позиції показників оцінки  −
її рівня, як відносних, так і абсолютних;

цільовий підхід передбачає дослідження фінансової стійкості банку як його певного стану в окремий пері- −
од та його трансформацію з метою забезпечення стійкої, стабільної та збалансованої фінансової рівноваги.

Різноманітність підходів дозволяє дослідникові обрати кожний з них для окремих цілей дослідження. Оче-
видно, що найпоширенішим і детальним є системний підхід, за якого автор Шелудько Н. розглядає фінансову 
стійкість банку як динамічну інтегральну характеристику спроможності банку як системи трансформування ре-
сурсів і ризиків повноцінно виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища.

Більш вузьке визначення та доцільне для аналізу й оцінки фінансової стійкості банку є визначення, запропо-
новане Маслеченковим Ю. С. Під фінансовою стійкістю розуміється залежність від відповідності діяльності банку 
нормативним узагальнюючим показникам, які синтезують характеристики економічних складових стійкості.

Важливим аспектом подальшого дослідження вважаємо вивчення проблем, що погіршують фінансову стій-
кість банківської установи, а також розгляд можливих шляхів їх вирішення. Адже кінцевою метою оцінки фінан-
сової стійкості банку має бути визначення оптимальних шляхів покращення стійкості банку з метою ефективного 
функціонування економічної системи держави і, як наслідок, забезпечення добробуту населення.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Алексєєнко І. І. 

Закінчення табл. 1
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Аннотация. Рассмотрены тенденции транснационализации на современном этапе развития, эволюция 
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Анотація. Розглянуто тенденції транснаціоналізації на сучасному етапі розвитку, еволюція ТНК, їх 
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Annotation. In the article were analysed the main transnationalization tendencies in the modern world, the evolu-
tion of TNCs and their influence on the Ukrainian economy.

Кeywords: transnationalization, globalization, transnational corporations (TNCs), internationalization. 

Транснациональные компании являются важнейшей частью внешнеэкономической деятельности стран 
с развитой экономикой. Они завоевывают все новые и новые рынки сбыта, расширяя сферу своего экономическо-
го влияния. Для Украины транснационализация предприятий может стать экономическим рычагом, который 
позволит национальной экономике выйти на мировую арену, занять достойные позиции в сфере международ-
ного разделения труда.  

Вопросами транснационализации и влияния ТНК на  экономику стран мира занимались такие ученые-
экономисты, как С. Вовк, В. Запухляк, В. Коваль, В. Кочетков, Л. Молчанова и др. [1–3]. 
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Транснационализация – это процесс перенесения части воспроизводственных процессов из одной страны 
в другую посредством прямых иностранных инвестиций, сделанных за рубеж с целью организации филиалов 
или установления контроля над иностранными компаниями [4, с. 50]. Согласно определению ООН под ТНК 
понимают предприятие, образованное в любой организационно-правовой форме и состоящее из материнских 
и контролируемых зарубежных предприятий. 

Процесс становления ТНК длится уже около века. Основной сферой деятельности первого поколения ТНК 
(до 1918 г.) являлась разработка и добыча сырьевых ресурсов в колониальных странах Африки, Азии и Латин-
ской Америки. ТНК существовали на тот период в форме синдикатов и картелей. Второе поколение ТНК (1918–
1939 гг.) формировалось в форме трестов и занималось в основном производством вооружения для ведущих стран 
Европы, Америки и Японии. Третье поколение (1945–1960 гг.) представлено в форме концернов и конгломератов, 
основывавшихся на достижениях в области новейших отраслей науки и промышленности (атомная энергетика, 
электроника, космос). В период развития четвёртого поколения (1970–2000 гг.) c возрастанием конкуренции на 
мировом рынке происходило ускорение процессов слияний и поглощений, что способствовало более интенсив-
ной концентрации капитала. В начале ХХI в. развивается пятое поколение ТНК, отличающееся появлением еди-
ных экономических пространств, ведением международного бизнеса на всех континентах.  

Причины, по которым ТНК достигли такого уровня развития и влияния, крайне разнообразны. С одной 
стороны, существует экономическая необходимость перевода капитала из стран с его избытком в страны с дефи-
цитом, где имеются другие факторы производства, доступ к которым ограничен по причине нехватки капитала. 
Кроме того, капитал, размещенный в разных странах, уменьшает риск и приближает производство к потенциаль-
ным рынкам сбыта. С другой стороны, прослеживается определенная связь деятельности ТНК с монополизацией 
власти производителей, осуществлением валютного контроля, особенностями налоговых законодательств раз-
личных стран, несовершенством самого рынка как такового. 

Наибольшие ТНК мира принадлежат развитым странам, таким как США, Великобритания, Китай, Герма-
ния, Франция и др (табл. 1). На территориях промышленно развитых стран находится около 80 % материнских 
компаний, более 30 % иностранных филиалов, в развивающихмя странах – 19,5 % и 50 % соответственно, а в пост-
социалистических – 0,5 % и 17 %. 

Таким образом, данные показатели свидетельствуют о том, что ведущие позиции занимают страны Запад-
ной Европы, США и Китай. Украинские компании вовсе не входят в данный рейтинг, что свидетельствует о недо-
статочном уровне их развития и низкой конкурентоспособности.

С обретением независимости Украина стала рассматриваться как большой рынок товаров и услуг, источник 
относительно недорогих трудовых и природных ресурсов, постепенно выходящий на мировую арену. В 2014 г. 
ведущие позиции среди ТНК, имеющих филиалы на территории Украины, занимают следующие корпорации: 
McDonald’s Corporation, Nestlé S.A., British American Tobacco, Pepsi Cola, Procter&Gamble и др.

Украина отличается относительно выгодным экономико-географическим положением и богатыми природ-
ными ресурсами, что может быть привлекательным для иностранных инвесторов. Для зарубежных ТНК наиболее 
интересными сферами украинской экономики являются: пищевая промышленность, торговый и финансовый 
секторы, фармацевтика. Эти отрасли характеризуются достаточно быстрым капиталооборотом и минимальны-
ми предпринимательскими рисками.  

Таблица 1
ТОП-25 наибольших ТНК по итогам 2013 года [5]

№ п/п Компания Страна Годовая выручка,  
млрд долл.

Чистая прибыль,  
млрд долл.

1 2 3 4 5
1 Royal Dutch Shell Великобритания 481,7 26,6
2 Wal-Mat Stores США 469,2 17,0
3 Exxon Mobil США 449,9 44,9
4 Sinopec Group Китай 428,2 8,2
5 China National Petrolrum Китай 408,6 18,2
6 BP Великобритания 388,3 11,6
7 State Grid Китая 298,4 12,3
8 Toyota Motor Япония 265,7 11,6
9 Volkswagen Германия 247,6 27,9

10 Total Франция 243,3 13,7
11 Chevron США 233,9 26,2
12 Glencore Xstrata Швейцария 214,4 1,0
13 Japan Post Holdings Япония 190,9 6,8
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1 2 3 4 5
14 Samsung Electronics Корея 178,6 20,6
15 E. ON Германия 169,8 2,8
16 Phillips 66 США 169,6 4,1
17 ENI Италия 167,9 10,0
18 Berkshire Hathaway США 162,5 14,8
19 Apple США 156,5 41,7
20 AXA Франция 154,6 5,3
21 Gazprom Россия 153,5 38,1
22 General Motors США 152,3 6,2

23 Daimler Германия 146,9 7,8

24 General Electric США 146,9 13,6

25 Petrobras Бразилия 144,1 11,0

Современный экономико-политический кризис значительно ослабил национальную экономику Украины. 
На сегодняшний день инвестиционный климат в нашей стране является крайне неблагоприятным для иностран-
ных инвесторов. Наблюдается тенденция их выхода с украинского рынка. Согласно данным, Европейской бизнес 
ассоциации иностранных инвесторов отталкивает политическая нестабильность, ослабление национальной ва-
люты, высокий уровень инфляции, коррупция, усиление давления на бизнес, несовершенство судебной и нало-
говой систем. Однако даже в кризисных условиях ТНК оказывают немалое влияние на экономику Украины. Они 
способствуют повышению квалификации работников, созданию новых рабочих мест, интенсивному развитию 
внутренней торговли, внедрению инноваций и модернизации предприятий, соблюдению международных стан-
дартов функционирования производства. Среди негативных аспектов влияния транснационализации можно вы-
делить увеличение финансовой зависимости Украины, использование страны в качестве рынка дешевой рабочей 
силы и природных ресурсов, ослабление отечественного производителя. На сегодняшний день этим проблемам 
уделяется недостаточно внимания. 

Для преодоления негативных последствий влияния транснационализации на национальную экономику не-
обходимо создавать благоприятные условия для развития украинского бизнеса, модернизировать отечественные 
предприятия, развивать собственные ТНК, способствуя повышению конкурентоспособности национальной эко-
номики на мировом рынке.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Лесная И. Ф. 
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Annotation. Causes of appearance of economic phenomenon of default, its possible economic and social conse-
quences and ways of solution are analyzed and considered in this article.

Кeywords: default, inflation, credit, investments, restructing. 

Актуальність теми дослідження. Актуальність цієї статті полягає в тому, що нерідко неправильне ви-
користання фінансів країни призводить до падіння економічної системи, внаслідок чого з’являється дефолт. Він 
може нести за собою як низку економічних і соціальних проблем, так і можливість оновити фінансову та кредит-
ну систему держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз економічної літератури демонструє наявність великого 
інтересу до дефолту. Оскільки його сутність сприймається не одностайно, панує безліч думок щодо його значення 
для системи економіки та її подальшого розвитку в будь-якій країні.

Проблема дефолту в наш час має місце серед усіх країн світу, незважаючи на рівень їх розвитку. Це явище 
пов’язане зі скрутним економічним і фінансовим становищем, через яке боржник не має можливості розрахува-
тися зі своїми боргами з кредиторами, тобто відмовляється виконувати свої обов’язки перед третіми особами. 
Боржниками можуть бути як окремі фізичні або юридичні особи, так і держава в цілому. Борг може бути у ви-
гляді банківського або комерційного кредиту, а також у формі облігаційних позик, емітованих на державному 
та корпоративному рівні [1]. Точніше зрозуміти, що таке дефолт, допоможе аналіз його видів, причин появи, 
наслідків, а також можливих шляхів вирішення цієї проблеми.  

Залежно від типу боржника дефолт буває:
державний – відмова уряду будь-якої країни сплачувати відсотки та головну суму; −
корпоративний – неспроможність повернення банківської або комерційної позики, або відмова виконува- −

ти обов’язки за корпоративними облігаціями на рівні окремо взятої організації;
приватний – часткове або повне відхилення від сплати кредиту на користь банку чи іншої кредитної струк- −

тури з боку індивідуального позичальника.
За характером економічних наслідків дефолт буває таким.
Безпосередній дефолт – характеризується фізичною неспроможністю позичальника виконувати свої 

обов’язки за угодою, тобто сплачувати заборгованість. В цьому випадку всі права та майно позичальника офі-
ційно переходять до кредитора, і останній може їм розпоряджатися за власним бажанням у рамках чинного 
законодавства. Тут варто виділити декілька підвидів: дефолт фізичної особи та суверенний дефолт. Останній від-
різняється від інших типів як своїми масштабами, так і неспроможністю одержати юридичну підтримку від дер-
жави. Це цілком логічно, бо держава не може допомогти сама собі. За дефолту за зовнішніми боргами умови 
угоди з країною-кредитором, як правило, кардинально переглядаються. Що стосується дефолту юридичної осо-
би – його подальша доля вирішується на рівні законодавства тієї країни, громадянином якої він є.

Технічний дефолт – являє собою порушення позичальником пунктів угоди з урахуванням того, що фак-
тично він спроможний виконати умови угоди. Це може бути, наприклад, свідома відмова від виплати відсотків, 
ненадання потрібного звіту або повернення тільки частини боргу тощо. Технічний дефолт частіше за все не несе 

© Мельнікова А. В., 2016 
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за собою подальше банкрутство боржника. Його наслідки залежать від причин появи та законодавства держави. 
Варто зазначити, що багато сучасних крупних підприємств зазнали колись технічного дефолту, проте деякі з них 
доводили себе до цього стану свідомо.

Банкрутство – повне визнання неплатоспроможності боржника, яке призводить до його збанкрутілості 
(якщо банкрутом визнається організація, то всі її активи розпродаються, і вона припиняє своє існування; якщо 
банкрут – держава, то урегулювання ведеться на міжнародному рівні (як правило, у результаті переговорів від-
бувається реструктуризація боргів – списання їх частини, відстрочення платежів тощо); якщо фізична особа – пи-
тання вирішується на законодавчій основі) [1].

Як відомо, багато країн взаємодіють одна з одною. Характер цих взаємовідносин може мути різним. Часті-
ше за все одні країни кредитують інші грошима. Вбачається, що кредитор через певний проміжок часу отримає 
свої гроші назад. Проте іноді позичальники до потрібного терміну не знаходять потрібної суми [2]. Наслідок – 
дефолт.

Отже, призводить державу до дефолту бажання уряду досягти підйому в економіці за рахунок залучення 
великих об’ємів інвестицій. Однак, коли настає час сплачувати борг, країна не може цього зробити та забов’язана 
брати нові позики. Як результат, борг зростає, кількість інвесторів зменшується. Коли їх не залишається зовсім – 
уряд оголошує дефолт.

Слід зазначити, що наслідки цього явища можуть мати різний як економічний, так і соціальний характер 
прояву.

По-перше, це абсолютна втрата довіри середнього класу. Це впевненні громадяни будь-якої країни, у віці 
25–40 років, які кладуть свої кошти на депозити.

По-друге, стрімке зниження рівня життя населення в умовах, створених світовою кризою, – та хвиля локаль-
них дефолтів.

По-третє, напруження в соціальній сфері: збільшення політичних заколотів та рівня злочинності; допуска-
ється можлива зміна влади через незадоволеність населення. 

І по-четверте, це неминуча низка економічних проблем: постійне підвищення рівня інфляції, девальвація 
(зниження курсу національної валюти), деномінація, відтік фінансових ресурсів, падіння банківської системи кра-
їни, критичний занепад наукового потенціалу, розвитку, промисловості [3].

Країна, яка не може сплатити кредит, втрачає свої політичні позиції на міжнародній арені. Страждає її фі-
нансовий рейтинг. Їй перестають довіряти сусіди. 

В основі сучасних економічних відносин будь-якого рівня лежить взаємодовіра та готовність надати потріб-
ну суму грошей тому, хто потребує. До позик прибігають практично всі учасники міжнародних відносин, проте 
надання кредиту – справа добровільна. Та якщо уряд країни не може повернути борг своєму кредитору, ніхто не 
захоче давати йому «другий шанс». Проте якщо таке відбувається, умови угоди будуть набагато суворіші. 

Визначення «дефолт» існує тільки в економіці. Природа цього явища не є особливо негативною. Дефолт 
може принести громадянам потерпілої країни певну користь.

Звичайно, країна звільняється від виплат по кредитах. Частіше за все країна опиняється в скрутному стано-
вищі через те, що її лідери переоцінили свої можливості. Уряд бере позики та не може їх повернути. Оскільки 
гроші на виплат кредиту беруться з державного бюджету, окремі сфери відчувають нестачу фінансування. Проте 
коли трапляється дефолт, держава повідомляє про своє банкрутство та припиняє виплату боргів. В результаті 
з’являються вільні гроші, які можна спрямувати на підтримку тих сфер, котрим раніше нічого не діставалось. 
З’являється шанс частково оновити економічну ситуацію, яка склалась у країні. І тільки потім поновити виплату 
кредитів. 

Дефолт провокує зростання конкуренції. Оскільки об’єм імпорту знижується, бізнесу приходиться оновлю-
вати власний потенціал. Так, у деяких галузей, які раніше були неконкурентноздатні, з’являється шанс піднести 
своє виробництво на вищі щаблі. 

Частково або повністю зникає тіньова економіка. Та найголовніше – у держави з’являється шанс ліквідувати 
зовнішні борги та повністю змінити свою економічну систему [4].

Розуміння того, що є дефолтом, в сучасних умовах дозволило розробити в кожній країні та на міжнародно-
му рівні міцну законодавчу опору, яка дозволяє уникнути схожої кризи в майбутньому. Та на основі цього є ціла 
низка можливих вирішень цієї проблеми.

У разі дефолту країні можуть допомогти деякі міжнародні організації. Наприклад, Міжнародний Валютний 
Фонд, Паризький та Лондонський клуби кредиторів. 

Також одним з можливих вирішень порушеної проблеми може бути реструктуризація боргу за інших умов. 
Реструктуризація банківського або облігаційного боргу в найвищому ступені відповідає інтересам не тільки рин-
кових інвесторів, а й емітента, а також поручителів і його акціонерів [5]. 
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Отже, слід зробити висновок, що дефолт є не лише негативною економічною складовою, яка погано відобра-
жається на житті всієї країни – від звичайного робітника до крупного бізнесмена. Частіше за все дефолт виступає 
в ролі «реаніматора», фактора, який примушує по-новому поглянути на економічний потенціал країни. Це гідна 
можливість зробити значний крок уперед, увійти на новий рівень розвитку, підняти власне виробництво, зроби-
ти його незалежним від зовнішніх факторів. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степаненко Н. О. 
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Аннотация. Проведен анализ уровня инфляции Украины за последние годы и определены основные мето-
ды борьбы с высоким индексом потребительских цен. Представлена динамика темпов инфляции в Украине  
и развитых странах. 

Ключевые слова: инфляция, причины инфляции, инфляционные процессы.

Анотація. Проведено аналіз рівня інфляції України за останні роки та визначено основні методи бороть-
би з високим індексом споживчих цін. Наведено динаміку темпів інфляції в Україні та розвинених країнах. 

Ключові слова: інфляція, причини інфляції, інфляційні процеси.

Annotation. The analysis of inflation in Ukraine in recent years is analysed and the main methods of dealing with 
the high consumer price index are defined. The dynamics of the rate of inflation in Ukraine and in developed countries.

Кeywords: іnflation, causes of inflation, inflationary processes.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что необходимо выяснение экономического содержания, при-
чин и механизма развития инфляции, а также особенностей и приоритетных направлений регулирования ин-
фляции в Украине с учетом мирового опыта.

Цель работы: исследовать современное состояние и особенности регулирования инфляции в Украине, обо-
значить глобальные проблемы, найти путь их решения.

В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействую-
щих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. В странах с развитой рыночной экономикой 
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инфляция может рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента хозяйственного механизма. Однако она не 
представляет серьезной угрозы, поскольку отработаны и достаточно широко используются методы ограничения 
и регулирования инфляционных процессов. В последние годы в США, Японии, странах Западной Европы преоб-
ладает тенденция замедления темпов инфляции.

Уровень инфляции в Украине – один из самых высоких в мире. Для сравнения в 2009 г. показатель в странах 
Евросоюза составлял 0,3 %, США – 3,8 %, Японии – -1,4 %, Канаде – 0,3 %. Но в 2011 г. в Украине уровень инфляции 
снизился на 7,7 % и стал равен 4, 6 %, в странах Евросоюза – 1,6 %, в Канаде – 1,1 %, в США – 1,6 % (рис. 1) [1; 3].
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Рис. 1. Динамика уровня инфляции в Украине и развитых странах за 2000–2012 гг.

С 2008 г. уровень инфляции в Украине стал значительно снижаться. Линия тренда за период 2001–2012 гг. 
имеет снисходительный характер, что является положительным явлением. Некоторые аналитики, к их числу от-
носится президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, считают, что в 2011 г. уровень ин-
фляции был искажен и занижен. По их мнению, уровень цен в 2011 г. был равен 17–18 %. Это подтверждается тем, 
что, по данным Государственной статистической службы Украины, в 2011 г. цены на топливо и масло увеличились 
на 30,9 %, что непосредственно ведет к увеличению цен на продукты питания.

По данным Госстата, в 2011 г. повышение цен на транспорт составило 20,9 %. Цены на жилье, воду, электро-
энергию, газ и другие виды топлива увеличились на 11 %. Меньше всего цены выросли на одежду и обувь (1,0 %), 
на продукты питания и безалкогольные напитки (1,7 %). Существенно снизились цены на овощи и фрукты 44,1%  
и 3,6 % соответственно. Подорожали кондитерские изделия на 10,4 %, мясо и мясопродукты – на 9,8 %, макарон-
ные изделия – на 9,4 %. Цены на охрану здоровья за 2011 г. увеличились на 6,2 %. Индекс цен промышленной 
продукции в 2011 г. по отношению к 2010 г. вырос на 14,2 %. Достаточно низкий уровень цен промышленной про-
дукции по сравнению с предыдущими годами обусловлен снижением уровня цен на данную продукцию на 1,8 % 
в октябре и на такой же процент в декабре [1; 4].

Начиная с 2003 г. просматривается взаимосвязь между дефицитом бюджета и индексом инфляции – рост 
дефицита сопровождается ростом инфляции. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что бюджетные 
средства в большинстве своем направляются в социальную сферу, а не на развитие экономики. Так, если в 2003 г. 
расходы на экономику и социальные выплаты имели приблизительно одинаковые размеры – 16,1 % и 17 %, то 
уже в 2005–2006 гг. социальные выплаты превышали расходы на экономическую деятельность практически в два 
раза: на социальные нужды направлялось в 2005 г. 28,2 % всех бюджетных средств и 23,7 % – в 2006 г., а расходы на 
экономику составляли 13,6 % в 2005 г. и 15,6 % – в 2006 г. [2].

В мае потребительские цены показали минимальный рост с начала года (рис. 2). По данным Государствен-
ной службы статистики, темпы месячной инфляции составили 2,2 %. В связи с чем годовой показатель откатился 
назад – до 58,4 %, против 60,9 % в марте. Эксперты отмечают, что такие результаты были вполне прогнозируе-
мыми.
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Рис. 2. График уровня инфляции в 2014–2015 гг.

Непродуктовая группа (одежда, обувь, бытовая техника) подорожала на 1–2,1 %, а различные товары и услу-
ги – на 4,3 %. «В течение двух месяцев наблюдалось небольшое усиление гривны. Обменный курс оставался ста-
бильным, что дало импортерам возможность не закладывать валютные риски в цену товара», – поясняет господин 
Паращий. Вторая причина, по его словам, это новый урожай фруктов и овощей, который вначале традиционно 
стоит дороже. В продовольственной группе подешевели сахар (-6,7 %), молоко (-0,9 %), а также рыба и продукты 
из рыбы (-0,4 %). «В Украине профицит сахара. Чтобы не остаться со значительными остатками на складах, пере-
работчики вынуждены снижать цены», – уточняет господин Каширин. Продовольственная группа товаров вырос-
ла в цене на 3,1 %. За май значительно подорожали овощи (+12 %), фрукты (+9,5 %) и яйца (+9,7 %) (табл. 1).

Таблица 1
 Рост цен в Украине

Коммунальные расходы +119,1%
Продукты питания +36,8
Бытовая техника +31,1
Алкоголь и напитки +16,2
Одежда и обувь +20,2
Охрана здоровья +24,5
Транспорт +21,3
Образование +1,5
Связь +0,6
Отдых и культура -0,7

За нынешний 2015 г. инфляция в Украине достигла 42,3 %. Такие данные обнародовала Государственная 
служба статистики.

Отмечается, что цены взлетели во всех отраслях экономики, торговли и частного бизнеса, а также жилищно-
коммунальной сфере. Лишь за ноябрь инфляция выросла на 2 % по сравнению с октябрем. Отмечается, что боль-
ше всего подорожали продукты питания и коммунальные услуги, здесь рост цен отмечается на уровне 2,5 %  
и 3,3 % соответственно.

Дефляция, или снижение цен, зафиксирована лишь в октябре. Уровень дефляции был незначительным, 
только 1,3 %, однако это помогло улучшить среднегодовой прогноз инфляции в Украине [1].

Существует несколько методов регулирования инфляции, при которых необходимо учитывать инфляцион-
ные ожидания и которые можно применить, учитывая современное состояние украинского рынка.

В рамках первого метода, который предлагается поклонниками современного кейнсианства, предусматри-
вается активная бюджетная политика – маневрирование государственными расходами и налогами с целью влия-
ния на платежеспособный спрос (его сокращение). При этом в клаcсическом варианте не учитываются инфля-
ционные ожидания. Это может привести к упадку инвестиций и производства (то есть насильно сокращаются 
инфляционные ожидания населения, но увеличиваются инфляционные ожидания предприятий). При учитыва-
нии инфляционных ожиданий эффективность данного метода может увеличиться.
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Второй подход рекомендуется поклонниками монетаризма. На первый план выдвигается денежно-
кредитное регулирование, которое проводится центральным банком, который не подчиняется правительству. 
Он определяет эмиссию, изменяет количество денег в обороте и процент кредитной ставки. Здесь учет инфля-
ционных ожиданий является очень важным, так как реакция на данные мероприятия населения и предприятий 
всегда моментальная. Необходимо отметить, что методы регулирования инфляции и инфляционных ожиданий 
будут эффективными лишь в случае их адекватного соответствия с их причинами.

Таким образом, можно сделать вывод, что инфляционные ожидания на Украине в последнее время ухудши-
лись, так как цены на товары и услуги неумолимо растут. К этому привело падение гривны и дефицит на рынке 
энергоносителей, в частности топлива. Население, ожидая нового витка инфляции, а предприятия, ожидая по-
дорожания топлива, создают опасные инфляционные ожидания.

Научный   руководитель – канд. экон. наук, доцент Филатов В. М. 
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Реализация эффективной инвестиционной политики по инновационному развитию экономики государ-
ства связана, в первую очередь, с разработкой концепции механизма инвестиционного обеспечения инноваци-
онного развития. Именно это направление научного поиска имеет первостепенное значение и для дальнейших 
практических шагов в данной сфере. Поэтому возникает необходимость в формировании новых подходов к инве-
стиционной поддержке инноваций и разработке практических основ для их реализации. 

Характеристика состояния изучения проблемы и обоснование целесообразности проведения исследований 
отразились в научных работах многих известных отечественных и зарубежных ученых-экономистов: С. Валдайце-
ва, Х-К. Вахрейна, В. Гриневой, А. Длугопольського, П. Друкера, М. Кизима, Р. Купера, В. Пригожина, А. Пуш-
каря, Б. Санто, Д. Черванев, И. Шумпетера и др. Подходы к оценке экономической эффективности инвестиций  
в инновационную деятельность рассматривались в работах таких ученых и специалистов, как Г. Бирман, М. Браун, 
Р. Бурмeстер, А. Гринев, П. Завлин, П. Орлов, С. Покропивный, Р. Фатхутдинов, Р. Форстер, А. Яковлев и др. 
Несмотря на наличие большого количества научных разработок, исследования показали, что окончательно не 
решенным остается ряд проблем, требующих дальнейшего рассмотрения.

Целью исследования является теоретическое и научно-практическое обоснование направлений активиза-
ции процессов инновационно-инвестиционной деятельности экономики государства.

Высокотехнологичные отрасли промышленности – ключевой элемент экономической системы Украины, 
которая определяет место национальной экономики в международном разделении труда, динамику конкурен-
тоспособности первой. Поэтому основные задачи современной государственной экономической политики – это 
разработка и осуществление мероприятий по ускорению развития высокотехнологичных производств. Для этого 
нужны рекомендации по стимулированию привлечения в сферу высоких технологий дополнительных инвести-
ционных ресурсов [1, с. 59].

Важнейшая проблема сейчас стоит перед Украиной – преодоление экономического кризиса. Это требует 
инновационной деятельности на всех уровнях и обеспечения инновационного развития нашего государства на 
долгосрочную перспективу [3, с. 12].

В конце 1980-х гг. удельный вес предприятий, которые занимались разработкой и внедрением новой или усо-
вершенствованной продукции или производственных процессов в промышленности бывшего СССР, составляла 
60–70 %. А в начале 1990-х гг. этот показатель снизился более чем втрое. В 1992–1995 гг. доля инновационных пред-
приятий была в пределах 20–26 %. В 2002 г. удельный вес предприятий, осуществлявших новации, в общем коли-
честве промышленных предприятий Украины составлял 18 %. В 2008 г. – 14 %, а в 2012 г. – только 11,2 [2, с. 46].

В 2014 г. разработкой и внедрением инноваций занимались тысяча сто девяносто шесть предприятий. Ин-
новационную ситуацию в государстве определяют предприятия машиностроения (329 предприятий) и пищевой 
промышленности и переработки сельскохозяйственных продуктов (314 предприятий).

Сегодня более 90 % продукции, которая производится в Украине, не имеет соответствующего научно-
технического обеспечения. Как следствие, отечественная продукция становится все менее конкурентоспособной, 
а в экспорте растет доля минерального сырья и продукции, полученной после его первичной обработки.

Ситуация, которая сложилась в Украине с инвестициями в инновации, осложняется неопределенностью бу-
дущего страны, повышает рискованность капитальных вложений. Поэтому главной задачей экономической по-
литики украинского правительства должно стать создание условий, при которых отечественному бизнесу будет 
выгодно учиться конкурировать с иностранными компаниями не только на отечественном, но и на зарубежных 
рынках [1, с. 62].

Главным проблемами, связанными с инвестиционно-инновационной деятельностью, являются следующие:
не задействованы механизмы поддержки инновационной деятельности, эффективность которых под- −

тверждена опытом многих стран;
отсутствует соответствующая финансово-кредитная, налоговая и амортизационная политика; −
не созданы условия, которые бы способствовали широкому привлечению в инновационную сферу  −

внебюджетных инвестиций, прежде всего со стороны отечественных коммерческих структур и банков [3, с.12].
Инвестиционная и инновационная деятельность в Украине закреплена и построена на действующем за-

конодательстве. Существует целый ряд законов, приказов, постановлений, регулирующих инвестиционно-
инновационной деятельности в Украине. Среди них важнейшими являются Закон Украины «Об инвестиционной 
деятельности» от 18.09.91 № 47 и Закон Украины «Об инновационной деятельности» от 25.03.2005 № 18-19 [4; 5]. 

Для того чтобы увеличить размер инвестиций в инновации, нужен взвешенный дифференцированный 
подход к системе налогообложения тех субъектов, которые занимаются инновационной деятельностью. Нужно 
поддержать позицию украинских ученых о введении налоговых льгот на проведение исследовательских работ 
(вычитания из налога на доходы процента от суммы прироста затрат на НИОКР по сравнению с предыдущим го-
дом); введение льгот коммерческим банкам, страховым компаниям, другим финансовым учреждениям, которые 
осуществляют долгосрочное инвестиционное кредитование или инвестирование инновационных предприятий; 
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освобождение от налогообложения средств юридических и физических лиц, потраченных на получение обра-
зования, медицинские услуги, повышение квалификации и переподготовку кадров, социальное обеспечение  
[7, с.35]. 

В Украине с целью развития инновационной деятельности необходимо:
сформировать национальные научно-технологические программы, которые должны включать приоритеты  −

Украины долгосрочного периода;
рассматривать и строить инновационную политику во взаимосвязи и взаимозависимости от экономической  −

политики государства и его составных частей;
дополнить и изменить систему структурно-кредитной политики в соответствии с требованиями времени,  −

то есть обеспечить институциональные инновации;
предотвратить индустриальный распад и максимальное использование накопленного экономического  −

потенциала общества, его технологического, особенно интеллектуально капитала;
создать условия для капитализации интеллектуальной собственности; −
создать систему стимулов, которая способствовала бы привлечению отечественных и зарубежных инвесто- −

ров, а также крупных предприятий к инвестированию средств в развитие венчурных (рискованных) инновационных 
фирм и проектов;

разработать четкую систему предоставления государственных гарантий кредитованию перспективных  −
инновационных проектов [6, с. 99].

Используя выгодное географическое положение, Украина может достичь огромного развития сельского хо-
зяйства. С помощью данных, приведенных в табл. 1, можно констатировать, что подавляющее большинство всех 
инвестиций в основной капитал направляется в промышленность (40,6 %), зато в сельское хозяйство и связанные 
с ним отрасли направляется очень мало средств – только 5,0 % [6].

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  

в 2014 г. в целом по Украине [6]

Виды деятельности
Инвестиции в основной капитал

млн грн Процент к общему объему
Всего 37 178 100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1930 5,2
в том числе:
сельское хозяйство, охота и связанные с ним услуги 1854 5,0
Лесное хозяйство и связанные с ним услуги 76 0,2
Промышленность 15 112 40,6
Другие 20 136 54,2

Это означает, что в Украине наблюдается недофинансирование сельского хозяйства, власти практически 
не интересуются введением инноваций в сельскохозяйственное производство. Именно поэтому нужно больше 
внимания уделять сельскому хозяйству, ведь в Украине есть все предпосылки для его развития. Также следует об-
ратить внимание на то, что Украина находится на пересечении главных торговых магистралей.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Сотников В. И. 
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Медичне страхування є невід’ємною частиною соціального захисту населення, її основою та відображає 
рівень медичної галузі загалом, тобто на якому ступені свого розвитку вона знаходиться. 

Створюючи умови для оптимальної присутності на ринку медичних послуг обов'язкового медичного стра-
хування і добровільного медичного страхування, держава формує у їх особі надійного партнера у вирішенні про-
блем охорони здоров'я в перехідній економіці і в досягненні кінцевої мети цього ринку – поліпшенні здоров'я 
громадян як передумови їх нормальної життєдіяльності. Перешкоджає цьому тіньова економіка, суб'єкти якої 
витісняють державу у регулюванні ринку медичних послуг [1].

Особливу увагу у статті було надано саме добровільному медичному страхуванню. Перспективами його 
розвитку в світі, та Україні зокрема, займалися такі відомі науковці А. Алгазін, І. Балабанов, В. Іноземцев, А. Ку-
ликова, М. Мних, Е. Писанець, Д. Смолянинова, Дж. Акерлоф, Тр. Егертссон. Хоча кожен з цих авторів здійснив 
вагомий внесок у вивчення зазначеної теми, її актуальність залишається незмінною і досі. 

Добровільне медичне страхування – це вид особистого страхування, який гарантує громадянам при 
виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги і фінансування профілактичних заходів [2].

За своїм призначенням медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі втрати ними 
здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією громадянам витрат, зумовлених оплатою медичної 
допомоги, та інших витрат, пов'язаних із підтримкою здоров'я:

відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням; −
придбанням медикаментів; −
лікуванням у стаціонарі; −
отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; −
проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо. −

Головні завдання ДМС:
забезпечення охорони здоров'я населення; −
забезпечення відтворення населення; −
розвиток медичного обслуговування; −
фінансування системи охорони здоров'я;  −
перерозподіл коштів, що використовуються на оплату медичних послуг, між різними верствами насе- −

лення.
Перспективи галузі добровільного медичного страхування залежать від кількох факторів: по-перше, це пер-

спективи розвитку галузі страхування загалом; по-друге, – «фактор несприятливого відбору ризиків».

© Набока С. О., 2016 
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Ринок страхових продуктів продовжує нарощувати свої позиції. Так, згідно з даними Insurance TOP, валові 
страхові премії в 1 півріччі 2015 р. виросли з 21,4 % до 13,4 млрд грн, у тому числі з ризикового страхування –  
12,5 млрд грн (+ 17,6 %), зі страхування життя – 939 млн грн (+ 3,9 %). Чисті премії зросли на 39,9 %, або до  
12,2 млрд грн (рис. 1).
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Рис. 1. Страхові премії по групах за 1 півріччя 2014 та 2015 рр.

Графік показує стійке та динамічне зростання страхових премій, що дає змогу дійти висновку про збільшення 
клієнтської бази, тобто розширення всієї галузі. Лідери ринку медичного страхування наведені в табл. 1.

Таблиця 1
ТОР-6 лідерів медичного страхування в Україні за 9 місяців 2015 р.

Страхова компанія Премії, тис. грн Виплати, тис. грн Рівень виплат, %
Провідна 195 295,5 107 752,0 55,17
Нафтогазстрах 150 975,0 104 904,9 69,48
Уніка 122 822,2 88 108,7 71,74
АХА Страхування 93 102,0 47 834 51,38
ІНГО Україна 85 027,9 50 709,9 59,64
PZU Україна 70 191,3 33 547,0 47,79

Другий фактор впливу описав у своїх працях Дж. Акерлоф. Він стверджує, що на ринку добровільного ме-
дичного страхування відбуваються процеси так званого «несприятливого відбору» ризиків.

Їх суть полягає в такому. З одного боку, застрахуватися швидше за всіх прагнуть хворі люди. В силу 
недостатньої інформованості страховик не має можливості точно диференціювати страхові внески в суворій 
відповідності до індивідуального ризику захворюваності. В цьому випадку страхові компанії стикаються з іншим 
проявом асиметрії інформації порівняно з традиційним ринком приватних медичних послуг, бо ця інформація 
розподіляється на користь споживачів медичних послуг. Проте зрештою вони програють. Справа в тому, що 
високий ризик захворювання витісняє з ринку низький ризик. Це змушує страхові компанії підвищувати ціни на 
страхові поліси, що тим більше відштовхує людей з маленьким ризиком захворювання. Формуються максимальні 
ціни, зорієнтовані на людей з максимальним рівнем ризику. Це має двоякі наслідки. Іноді «такий феномен веде 
до банкрутства страховиків» [4].

Медичне страхування вже перестало бути ексклюзивною послугою для України, але в той же час поліси 
добровільного медичного страхування, як і раніше, мають високу вартість за умови, що до нього увійде повний 
набір потрібних послуг: лікування в стаціонарі, невідкладна допомога, поліклінічне обслуговування і забезпечен-
ня медикаментами на всіх етапах лікування.

Проте значного поширення на вітчизняному страховому ринку медичне страхування ще не набуло, що 
підтверджує вітчизняна статистика, згідно з якою частка послуги добровільного медичного страхування у загаль-
ному об'ємі страхового ринку складає лише 2,6 % при загальній кількості застрахованих цим видом страхування 
у 2 % від загальної кількості населення, в т.ч. індивідуальних страхувальників – менше 1 %.

На основі проведеного дослідження ринку добровільного медичного страхування пропонується вжити та-
ких заходів для популяризації цього виду страхового товару:



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

256

1. Прибрати бар’єр недостатньої інформаційної відкритості страхового ринку задля покращення 
«поінформованості» населення та завоювання їх довіри;

2. На законодавчому рівні необхідно розробити більш дієву нормативно-правову базу, яка б захищала 
інтереси як страхувальників, так і страховиків. Брати за основу досвід країн, де ця система діє (насамперед, США, 
Німеччина та Японія);

3. Для окремих груп населення дати можливість виключити деякі пункти серед запропонованих послуг 
(наприклад: виключення брендової клініки класу А+, виключення приватних стаціонарів, виключення приватної 
стоматології та ін.).

Таким чином, підводячи підсумок, можна підтвердити, що страховий продукт «добровільне медичне стра-
хування» є перспективним напрямком розвитку страхування на території України, хоча на цей момент широко 
не використовується. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Астахова I. Е. 
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еВолЮція комплексу маркетингу
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Анотація. Досліджено розвиток класичного комплексу маркетингу «4Р». Розглянуто еволюцію марке-
тингової концепції протягом часу. Досліджено сучасні варіації класичного маркетинг-міксу та надано їх стис-
лу характеристику.

Ключові слова: комплекс маркетингу, продукт, ціна, просування, концепція, маркетинг-мікс.

Аннотация. Исследовано развитие классического комплекса маркетинга «4Р». Рассмотрена эволюция 
маркетинговой концепции с течением времени. Исследованы современные вариации классического маркетинг-
микса и представлена их краткая характеристика.

Ключевые слова: комплекс маркетинга, продукт, цена, продвижение, концепция, маркетинг-микс.

Annotation. The article dwells upon the research of classic marketing complex development. The evolution of 
marketing concept is examined in the course of time. Modern variations of the classical marketing-mix are analyzed and 
their brief description is given.

Кeywords: marketing mix, product, price, promotion, concept, marketing mix.

Вступ. Динамічний розвиток ринкового середовища диктує нові вимоги до просування та реалізації товару. 
В сучасних умовах швидких змін, окрім ретельного дослідження ринку, стратегічного планування, стимулювання 
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збуту, у будь-якій компанії з’являється та виходить на перше місце функція взаємодії зі споживачем у межах всьо-
го маркетингового комплексу. Це передбачає спрямованість маркетингової діяльності компанії на встановлення 
довгострокових конструктивних стосунків із потенційними споживачами та доповнення класичного комплексу 
«4Р» інструментами, які враховують індивідуальні особливості споживача. Таким чином, все більшої актуальності 
набуває тема модернізації класичного маркетинг-міксу. 

Питання розвитку класичного комплексу маркетингу стали джерелом дослідження багатьох науковців:  
М. Д. Бітнера, Ф. Р. Лотерборна, Д. Маккарті, Т. Махрової, О. Отлакан.

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження теоретичних основ розвитку класичного комплексу 
маркетингу, еволюції концепції «4Р», що може мати практичне застосування в маркетинговій діяльності підпри-
ємств.

Основний матеріал. Особливим підходом до визначення сутності маркетингу є трактування його з позицій 
«комплексу маркетингу», що розглядається як «… сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, 
які компанія використовує з метою одержання бажаної реакції цільового ринку» [1].

Класичний маркетинг-мікс, або комплекс маркетингу, складається з «4P», продукту, ціни, місця (системи 
розподілу товару або системи дистриб'юції) та просування. У 1948 р. Джеймс Каллітон ствердив, що маркетинго-
ві рішення повинні бути результатом певного рецепту. У 1953 р. президент Американської асоціації маркетингу 
Нейл Борден в одному зі звернень назвав такий рецепт «маркетинг-міксом». У табл. 1 наведено основні етапи роз-
витку цієї концепції, яка була запропонована Джеромом МакКарті у 1960 р. [2].

Таблиця 1
Еволюція маркетинг-міксу

Комплекс Елементи Відмінності

4Р

– продукт (product);
– ціна (price);
– місце (place);
– просування (promotion)

Представляє собою класичну концепцію маркетинг-міксу

7Р

– 4Р + ;
– люди (people);
– процес (process);
– фізичний доказ (physical evidence)

Враховує особливості сфери послуг. На відміну від класичної версії, у 
розширеній концепції маркетингу увага приділяється впливу усіх людей, 
прямо або опосередковано залучених в процес надання послуги. Процес 
включає процедури, механізми та послідовності дій, які забезпечують 
надання послуги та вибору товару; фізичний доказ – обстановку, 
середовище, в якому надається послуга, матеріальне втілення наданої 
послуги [3]

12Р

– 4Р +;
люди (people); −
персонал (personnel); −
упаковка (package); −
покупка (purchase); −
зв’язки з громадськістю (public relations); −
процес (process); −
навколишнє середовище (physical  −
premises);
прибуток (profit) −

Крім попередньо визначеного комплексу елементів, включає декілька 
нових: 

рівень кваліфікації та професіоналізм працівників;  −
засіб зберігання товару та елемент наочного відображення бренда;  −
передумови та наслідки ухвалення рішення о купівлі; −
створення позитивного іміджу підприємства, продукції / послуг; −
умови створені для ефективного збуту власної продукції; −
дохід за відрахуванням витрат [4] −

Для демонстрації розвитку комплексу маркетингу було обрано концепції «4Р», «7Р» та «12Р», оскільки вони 
є найбільш застосовуваними. Такі розширення не є загальноприйнятими, оскільки основні «4Р» залишаються 
майже в усіх моделях незмінними, і саме вони повністю контролюються маркетологами. Розширення комплексу 
маркетингу є ефективним в тому випадку, коли в політиці компанії один із нових елементів є основним. 

Буме і Бітнер у 1981 році запропонували розширити комплекс маркетингу щодо ринку послуг, перетворив-
ши концепцію «4Р» на «7Р». При цьому до традиційних чотирьох Р вони додали ще три: people або participans; 
process; physical evedence. Вони аргументували це тим, що у теорії маркетингу послуг особлива увага приділяєть-
ся взаємовідносинам, розвитку мереж і взаємодії – такий підхід навіть одержав назву «маркетинг партнерських 
відносин».

У моделі «12Р» додатково розглянуто такі складові, як люди, персонал, упаковка, покупка, процес, навко-
лишнє середовище та прибуток. Ця концепція може бути вдало застосована для побудови клієнторієнтованого 
бізнесу та сильного бренда. 

Однак, окрім комплексу «4Р» та елементів, що доповнюють його, існують концепції, що оцінюють комплекс 
маркетингу з боку споживачів та суспільства. Різні погляди щодо структури комплексу маркетинг–міксу наведено 
у табл. 2 [4].
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Таблиця 2
Варіанти комплексу маркетинг-міксу

Комплекс Елементи Зміст елементів

4C

потреби покупця (customer needs and wants); −
вартість (cost); −
комунікація (communication); −
зручність (convenience) −

потреби покупця, що задовольняються, придбавши товар  −
фірми;
вартість купівлі товару;  −
обмін інформацією; −
зручність придбання −

4A

прийнятність (acceptability); −
доступність (affordability); −
наявність (availability); −
обізнаність (awareness) −

прийнятність товару для покупця; −
спроможність купівлі товару споживачем; −
наявність товару та доступність для придбання; −
обізнаність споживача у справах підприємства та його  −
товарах

4D

управління базою даних (database management); −
стратегічний дизайн (strategic design); −
прямий маркетинг (direct marketing);  −
диференціація (differentiation) −

управління базою даних споживачів; −
стратегічний дизайн як різновид стратегічної маркетингової  −
діяльності;
прямий маркетинг як елемент просування; −
диференціація як засіб конкурентної переваги −

4E

етика (ethics); −
естетика (esthetics); −
емоції (emotions); −
відданість (eternities) −

Етика, естетика, емоції та відданість – все це об’єднується 
у  гуманістичну концепцію маркетингу

SIVA

рішення (solution); −
інформація (information); −
значення (value); −
доступ (access) −

Рішення, його ефективність при подоланні проблем чи 
задоволенні потреб покупців.
Інформація, з приводу того як і в якій кількості покупці отри-
мують відомості для прийняття рішення про придбання товару. 
Цінність щодо придбання покупцем товарів, його обізнаність 
про понесені витрати та отримані вигоди Доступ покупця до 
необхідних йому товарів

2P+2C+3S

персоналізація (personalization); −
конфіденційність (privacy); −
обслуговування клієнтів (customer service); −
спільнота (community); −
сайт (site); −
безпека (security); −
стимулювання продажів (sales promotion) −

Концепція, орієнтована на застосування у сфері електронного 
маркетингу

Теорія «4C» була запропонована Робертом Ф. Лотерборном в 1993 р. та заснована на чотирьох основних 
«координатах» маркетингового планування, при цьому порівняно з теорією «4P» здійснено перенесення якоря 
маркетингової діяльності з продукту на споживача [5, с. 76].

Концепція «4A», що виникла наприкінці XX ст., акцентує увагу маркетолога на основних критеріях, якими 
керується у своєму виборі споживач, тобто на чотирьох факторах, які передують покупці.

Згідно з концепцією «4D» ринковий успіх підприємству гарантують створення клієнтських баз даних, стра-
тегічний напрям у маркетинговій діяльності, безпосереднє спілкування зі споживачем (прямий маркетинг) і  по-
шук ефективних напрямів диференціації товарної пропозиції.

Російський науковець Т. М. Махрова запропонувала гуманістичну модель комплексу маркетингу «4Е», що 
пропонувалась як своєрідна надбудова над комплексом «4Р» і визначала принципи роботи компанії під час фор-
мування маркетингової стратегії та просуванні продукції.

В концепції SIVA акцент робиться на тому, що потрібно клієнтам, чого вони прагнуть. Можна сказати, що це 
дзеркальне відображення концепції «4P», тільки очима споживачів, а не маркетологів.

У 2005 р. у своїй публікації Отілія Отлакан запропонувала модель «2P+2C+3S», що являє собою комплекс 
електронного маркетингу. Ця концепція є більш вузькою і спрямована лише на сферу маркетингу у мережі Інтер-
нет [5, с. 84].

Таким чином, оптимальний маркетинг-мікс являє собою таку комбінацію маркетингових інструментів, за-
вдяки якій забезпечується досягнення поставлених цілей при раціональному витрачанні наявних засобів бюдже-
ту маркетингу. Відносна значущість кожного окремо взятого інструмента маркетинг-міксу залежить від різних 
факторів, таких як тип організації, вид товару і поведінка покупців.

Висновки. Ринкове середовище стрімко розвивається, що впливає на всі сфери життя та на маркетингову 
діяльність зокрема. Ефективна маркетингова політика спирається на застосування комплексу актуальних мар-



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

259

кетингових інструментів. Комплекс маркетингу постійно еволюціонує, проте на сьогодні ще не запропоновано 
маркетинг-мікс, який зміг би повністю замінити загальноприйняту концепцію «4Р».
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Анотація. Розкрито сутність соціальної ролі як однієї з головних психологічних ролей особистості. 
Здійснено теоретичний аналіз підходів до трактування поняття ролі та соціальної ролі; розроблено стадії 
формування і розвитку соціальних ролей у колективі; запропоновано визначення поняття соціальної ролі та 
колективу.

Ключові слова: соціальна роль, особистісний розвиток, соціалізація, індивідуалізація, колектив, делегу-
вання повноважень. 

Аннотация. Раскрыта сущность социальной роли как одной из главных психологических ролей лично-
сти. Осуществлен теоретический анализ подходов к трактовке понятия роли и социальной роли; разрабо-
таны стадии формирования и развития социальных ролей в коллективе; предложено определение понятия 
социальной роли и коллектива.

Ключевые слова: социальная роль, личностное развитие, социализация, индивидуализация, коллектив, 
делегирование полномочий.

Annotation. The essence of the social role as a major psychological role of the individual. The theoretical analysis 
of approaches to the interpretation of the concept of role and social role, developed the stage of formation and development 
of social roles in the team, proposed a definition of social roles and collective.

Кeywords: social role, personal development, socialization, individualization, team, delegation of authority.

Соціальну роль можна визначити як функцію елементу соціальної системи (індивіда або групи людей), зу-
мовлену його об’єктивним положенням всередині цієї системи. Виконання соціальної ролі, її повнота, адекват-
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ність характеристикам особистості, а також її сформованість є важливими як для окремої людини, так і для соці-
уму, в якому вона існує. Адже, з одного боку, соціальна роль є однією з головних соціально-психологічних ролей 
особистості в колективі. З іншого – через її виконання особистість інтегрується у структуру колективу. Соціальну 
роль визначають як ресурс для покращення ефективності роботи, підвищення якості виконання обов’язків, спри-
яння психологічному благополуччю та самореалізації особистості.

Окремі аспекти дослідження соціального розвитку колективів і згуртованості наведено у роботах Виноград-
ського М., Виноградської А., Шканова О. та Балабанова Л. і Сардак О. Проблеми організаційної поведінки осо-
бистості та взаємовідносин у колективі розглянуто в роботах Армстронга М., Мейо Е. Дослідженням соціальних 
резервів і проблем їх використання займалися такі автори, як: Грищенко К., Сакада Н., Лукашевич М., Дороні-
на М., Бакаєва І., Тощенко Ж.

Термін «роль» широко використовується в різних сферах наукового знання і людської практики. Почина-
ючи з першої половини ХХ ст. навколо цієї теми з'явилася зацікавленість представників соціології та соціальної 
психології, філософії і психології (П. Бергер, Р. Лінтон, Дж. Мід, Я. Морено, Т. Парсонс, Б. Ананьєв). Сучасні до-
слідження у сфері рольової теорії особистості наведені іменами зарубіжних учених: Б. Біддла, Ч. Гордона, а також 
вітчизняних – Ю. Альошиної, П. Горностая, І. Кона, О. Кочаряна, Т. Шибутані.

Метою дослідження є виокремлення та аналіз поняття «соціальна роль» як одного з основних соціально-
психологічних чинників самореалізації особистості в колективі.

Ми живемо в суспільстві. Це означає, що кожен з нас виконує безліч соціальних функцій. Наприклад, служ-
бові: начальник, підлеглий, рядовий співробітник, фахівець, студент, ревізор. Або життєві функції: квартиронай-
мач, клієнт, покупець, сусід. Або сімейні функції: годувальник, утриманець, чоловік, дружина, син, родич тощо. 
Виконувати деяку соціальну функцію означає робити те, що принято на цьоому місці за певних обставин. У ко-
лективі складається особливий, специфічний характер міжособистісних відносин [2].

Передусім треба зазначити, що розуміється під терміном «колектив». Колективом називається різновид со-
ціальної спільності і сукупності індивідів, певним чином взаємодіючих один із одним, що усвідомлюють свою на-
лежність до цієї спільності і визнаються її членами з точки зору інших. На відміну від іншої соціальної спільності, 
колектив характеризується такими основними рисами: 1) стійкою взаємодією, яка сприяє міцності і стабільності 
його існування у просторі і часі; 2) виразно вираженою однорідністю складу, тобто наявністю ознак, властивих 
колективу; 3) відносно високою мірою згуртованості на основі єдності поглядів, установок, позицій членів колек-
тиву; 4) структурованості – певною мірою чіткістю і конкретністю розподілу функцій, прав і обов’язків, відпо-
відальністю між членами колективу; 5) організованістю, тобто впорядкованістю, підлеглістю колективу певному 
порядку виконання спільної колективної життєдіяльності; 6) відвертістю, тобто готовністю до прийняття нових 
членів [2].

Особливе місце в проблематиці колективу займає питання про співвідношення колективу і особистості, 
з яким, у свою чергу, тісно пов'язане питання про активізацію людського фактора виробництва в умовах колек-
тиву.

Колектив відіграє дуже істотну роль у процесі соціальної детермінації своїх членів у їх формуванні [3].
Зрозуміло, що будь-який колектив складається з конкретних окремих особистостей. Однак він не зводиться 

до простої суми своїх членів, їх особистостей. Тут має місце особливий, але досить поширений в суспільному 
житті тип зв'язків. Колектив як органічне ціле надає особі вплив на особистість кожного свого члена. У свою чергу, 
окремі особистості грають найважливішу роль у становленні, розвитку та функціонуванні колективу.

Колектив є потужним чинником соціалізації кожного свого члена, під якою розуміється процес становлення 
особистості останнього, в цьому випадку – особистості людини саме як члена колективу [3]. Це пов'язано з усіма 
сторонами діяльності людини як члена колективу – з процесом навчання і засвоєння (закріплення) індивідуумом 
цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих цьому колективу, а через нього і суспільству в цілому, 
провідником якого багато в чому виявляється колектив щодо своїх членів. Тому дуже важливо правильно підібра-
ти та розставити людські ресурси в організації. Існує багато оригінальних програм створення працездатних груп 
і покращення клімату в колективі, проте складно запропонувати універсальний метод їх формування. Одним із 
таких методів є делегуванняя повноважень. У кожної людини різні сильні та слабкі сторони, досвід. Делегування 
повноважень зазвичай означає розвиток, воно стимулює розкриття здібностей, ініціативи, самостійності і компе-
тенції. Делегування часто позитивно впливає на мотивацію праці співробітників, на задоволеність роботою.

Сама особистість в умовах колективу виступає як вже сформована, індивідуальна система соціально зна-
чущих рис індивіда, що опосередковують її участь у предметній роботі і спілкуванні в цьому колективі та за його 
межами. Йдеться, перш за все, про виробничу діяльність і про спілкування з іншими членами цього колективу.

Сформована особистість члена трудового колективу має ряд ознак:
вона вже засвоїла ряд соціальних функцій; −
у неї є певний рівень самосвідомості; −
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їй характерно, з одного боку, прагнення до ідентифікації себе з певним трудовим колективів, а з іншого –  −
прагнення до відомого відокремлення, прояву своєї індивідуальності;

їй притаманне прагнення бути повноправним суб'єктомсоціальних відносин взагалі і тих, які склалися  −
в цьому колективі зокрема.

Отже, відносини в колективі виникають між людьми як носіями тих чи інших соціальних ролей, виконання 
яких вимагає від людини відповідності певному ідеалу. Роль показує, як потрібно вести себе щодо інших і  що 
можна очікувати від них. З роллю завжди зв'язуються певні права, обов'язки й очікування, і індивід, що не виправ-
довує їх, піддається санкціям, а виправдовує – заохочення [1].

Різні люди часто мають різні цінності, уявлення про одну й ту ж роль і неоднаково ведуть себе у ній. Ролі 
в колективі поділяються на «інструментальні», пов'язані з рішенням виробничих завдань, і «соціальні», які люди 
грають в міжособистісному спілкуванні [4]. 

До «інструментальних» ролей відносять: 
1. Координатор – володіє найбільшими організаторськими здібностями. 
2. Генератор ідей, як правило, найбільш здібний і талановитий член колективу. Розробляє варіанти вирі-

шення будь-яких, що стоять перед ним, проблем, але через свою пасивність, незібраність тощо не здатний реалі-
зувати їх на практиці. 

3. Контролер сам творчо мислити не здатний, але завдяки глибоким знанням, досвіду, ерудиції може на-
лежним чином оцінити будь-яку ідею.

4. Шліфувальник володіє широким поглядом на проблему, тому за необхідності вміє «ув'язати» її рішення 
з іншими завданнями в колективі. 

5. Ентузіаст – найактивніший член колективу; захоплює своїм прикладом оточуючих на дії з реалізації по-
ставленої мети. 

6. Шукач вигод – посередник у внутрішніх і зовнішніх відносинах, що надає певну єдність дій членів колек-
тиву. 

7. Виконавець сумлінно реалізує чужі ідеї, але потребує при цьому постійного керівництва та підбадьорю-
вання. 

8. Помічник – людина, яка особисто ні до чого не прагне, задовольняється другими ролями, але готова за-
вжди посприяти іншим у роботі та в житті. 

Вважається, що колектив буде нормально функціонувати при повному розподілі і сумлінному виконанні 
перерахованих ролей [5]. 

Ролі, пов'язані з міжособистісними відносинами, зазвичай ділять на провідних і ведених [4]. Перші утворю-
ють особи бажані («зірки», авторитетні, честолюбні, чимось привабливі для оточуючих). У другу входять всі інші 
(нехтуючі, знедолені, блазні і ін.), з якими співпрацюють лише вимушено та роблять їх відповідальними за все. 
У процесі роботи в рамках колективу між його членами виникають такі типи відносин: дружня кооперація, друж-
нє змагання, невтручання, суперництво, кооперація антагоністів. Люди працюють краще, якщо є конкуренція, і в 
колективах, де вона існує, вища продуктивність, особливо, якщо оцінка проводиться з особистих результатів.

Отже, соціальна роль – це вироблена суспільством і засвоєна індивідом система думок і почуттів, намірів 
і дій, належних у цій ситуації людині, що займає певне соціальне положення.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степанова Е. Р. 
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Аннотация. Современную рыночную экономику Украины невозможно представить без многофункцио-
нальной системы кредитных отношений, которые повышают ее конкурентоспособность. Без них не обхо-
дятся ни государство, ни предприятие и организации, ни население. Ведь именно с помощью кредита создает-
ся новая стоимость товара и происходит перелив капитала. 

Ключевые слова: кредит, денежный капитал, ссуда, прибавочная стоимость, процент. 

Анотація. Сучасну ринкову економіку України не можливо уявити без багатофункціональної системи 
кредитних відносин, що підвищують її конкурентоспроможність. Без них не обходяться ні держава, ні під-
приємство та організації, ні населення. Адже саме за допомогою кредиту створюється нова вартість товару 
та відбувається перелив капіталу. 

Ключові слова: кредит, грошовий капітал, кредит, додаткова вартість, відсотки. 

Annotation. Modern market economy of Ukraine is impossible without multi-function system of credit relations, 
which increase its competitiveness. Can do without them, neither the government nor the businesses, nor the population. 
It is with the help of a loan creates a new cost of goods and capital mobility occurs. 

Кeywords: credit, monetary capital, credit, surplus value, percent. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что без кредитной поддержки нельзя осуществить становление 
предприятий, их расширение и введение новых видов предпринимательской деятельности, а также повышение 
качественного уровня жизни людей.

Цель работы: раскрыть сущность кредитных отношений, выделить основные функции и роль кредита, про-
вести анализ кредитных отношений в современной экономике Украины, определить их особенности. 

В широком смысле кредитные отношения – это обособленная часть экономических отношений, которая 
характеризуется тем, что стоимость (средства) предоставляются в ссуду при условии, что эта стоимость вернется 
вместе с определенным процентом. В современной Украине кредит является средством обеспечения финансово-
хозяйственной деятельности субъектов экономики. 

Теоретические, методические и прикладные аспекты кредитных отношений получили значительное разви-
тие в работах украинских ученых экономистов: А. Е. Иванькова, О. А. Степановой, В. Д. Камаева и др. 

Также стоит отметить, что существуют различные формы кредита: ростовщический, ипотечный, банков-
ский, потребительский, коммерческий, международный, государственный, ломбардный. Новые формы банков-
ского кредита – лизинг, факторинг, форфэтинг.

История развития кредитных отношений в Украине в ранние годы независимости складывалась на основе 
кредитных отношений, существовавших еще в Советском Союзе и основанных на административно-командной 
системе ведения хозяйства. Также следует отметить, что в отрасли кредитных отношений переход к рыночной 
системе хозяйствования произошел быстрее, чем в других областях жизни страны. Причиной является то, что 
в основе кредитных отношений лежит такой ресурс, как деньги. Но с течением времени кредитные отношения 
в стране стали тормозиться, что отрицательно влияет на состояние развития экономики. 

Когда произошел переход к рыночным условиям хозяйствования, изменился состав кредиторов и, в свою 
очередь, заемщиков. Основными кредиторами теперь стали коммерческие банки, а заемщиками – частные пред-
приниматели и отдельные граждане. 

В методах кредитования стали происходить большие изменения: от кредитования большого количества от-
дельных объектов коммерческие банки перешли к кредитованию отдельных объектов – в первую очередь учиты-
ваются сроки возвращения кредита. 

Таким образом, предоставление кредита является основным источником инвестиций, которые содействуют 
непрерывности процесса воспроизводства и укреплению экономического потенциала государства, приносящим 
доход. 

© Наумова К. В., 2016 
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Таблица 1
Виды кредита по срокам 

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный
На западе Менее 1 года 1–5 лет Более 5 лет
Украина 4 месяца До 1 года Более 1 года

Развитие кредитных отношений – это вопрос не только экономический, но и политический, и социальный. 
Помимо необходимой экономической и политической стабилизации, разработки коммерческими банками со-
ци ально-ориентированной кредитной политики, он требует также модернизации форм и методов кредитова-
ния, совершенствование процентной политики и условий предоставления и погашения кредитов, использование 
опыта зарубежных стран с рыночной экономикой с учетом специфики внутреннего рынка страны.

Кредит используется как один из действенных инструментов развития процессов интеграции националь-
ной экономики в мировую экономическую систему. Процесс структурной перестройки и стабилизации отече-
ственной экономики практически невозможен без кредитной помощи мирового сообщества. С помощью кре-
дита импортируются новые технологии, передовая техника. При этом кредит способствует развитию экспорта 
традиционных товаров и используется как средство регулирования платежного баланса страны. 

Начиная с 2013 года характерен рост активности банковской системы и объемов кредитных вложений. 
Анализ состояния кредитного рынка Украины в 2014 году позволяет определить положительные тенден-

ции в его развитии и функционировании как следствие определенных успехов денежно-кредитной политики 
Национального банка Украины. Сегодня денежно-кредитная политика НБУ должна быть направлена не только 
на стабилизацию и эффективность функционирования кредитного рынка, но и на создание механизма влияния 
кредитного рынка на отдельные отрасли производственной сферы, предприятия, при дополнительном финанси-
ровании могут быть конкурентоспособными на национальном и международном рынках.

Кредит играет значительную роль в формировании рыночной экономики Украины. Во-первых, он способ-
ствует развитию мелких частных предприятий, тем самым оказывает значительное влияние на развитие рыноч-
ной структуры на конкурентных началах. Во-вторых, кредит направляется почти во все отрасли нашей экономи-
ки, а потому играет стимулирующую роль в их развитии. В-третьих, кредит через систему денежно-кредитной 
политики влияет на стабилизацию и эффективное функционирование кредитного и денежного рынков, а значит, 
помогает преодолеть кризисные явления в экономике Украины.

Валовой внешний долг по состоянию на определенную дату – это общий объем задолженности по всем суще-
ствующим обязательствам, которые должны быть оплачены должником в виде основной суммы и процентов в лю-
бое время в будущем, и которые являются обязательствами резидентов этой экономики перед нерезидентами.

Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США. Для пересчета долговых обязательств, номиниро-
ванных в гривне и других валютах, в доллары США используется официальный курс, устанавливаемый Нацио-
нальным банком Украины.

Таблица 2
Динамика валового внешнего долга (ВВД) Украины с 2008 по 2015 гг., млн долл. США

Дата (на 01.01) Валовой внешний долг Прирост (к предыдущему году)
2008 79 955 +25 443 +46,67%
2009 101 659 +21 704 +27,15%
2010 103 396 +1 737 +1,71%
2011 117 346 +13 950 +13,49%
2012 126 236 +8 890 +7,58%
2013 134 625 +8 389 +6,65%
2014 142 079 +7 454 +5,54%
2015 126 307 -15 772 - 11,1%

2015 (на 01.07) 126 976 +669 +0,53%

В Украине государство и корпоративные заемщики преимущественно ориентированы на привлечение 
внешних заемных средств. В течение 1998–2008 гг. их удельный вес в импорте капитала оставался относительно 
стабильным и в среднем равен 22–27 %. Больше всего кредитов, полученных частным сектором, поступало из 
Кипра, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, России, Австрии и Бельгии. С 2009–2010 гг. в качестве 
наиболее активных заемщиков выступают органы центральной государственной власти. Их преимущественно 
кредитуют международные финансово-кредитные учреждения.
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Безусловно, мировой экономический кризис ощутимо сказался на событиях на финансовом рынке Украи-
ны, в частности на обострении проблемы внешней задолженности. Впрочем, эксперты не склонны абсолюти-
зировать внешний фактор. Неблагоприятные процессы на мировых рынках, прежде всего, обнажили просчеты 
в проведении экономической политики в течение последних лет. Экономика Украины оказалась чрезвычайно 
уязвимой к ним.

Как решить проблему валютных кредитов в Украине – актуальный сегодня вопрос. Финансовые потери мо-
гут разделить государство, заемщики и банки. 5 марта стало известно, что в новом меморандуме с МВФ прези-
дент Петр Порошенко обязался применить вето в случае принятия Верховной Радой закона о реструктуризации 
валютных кредитов путем перевода их в гривневые обязательства. МВФ считает, что государство не должно вме-
шиваться в двусторонние переговоры между заемщиками и банками относительно реструктуризации валютных 
ипотечных кредитов. Но государство не может оставаться в стороне от решения этой проблемы, т. к. в том числе 
и по его вине она возникла. Ведь валютные заемщики не могут сейчас обслуживать кредиты в основном из-за об-
вальной девальвации гривны. Кроме того, от неурегулированности проблемы валютных кредитов государство не-
сет серьезные потери, как экономические (ухудшение состояния банковской системы), так и социальные – в виде 
нарастания недовольства граждан.

Вопрос валютных кредитов должен решаться комплексно, без популизма и шантажа государства со сторо-
ны различных заинтересованных групп. Со своими потерями должны согласиться все стороны: заемщики, банки 
и государство, раз они все заинтересованы в достижении результата. Процесс этот долгий, хотя бы потому, что 
требуется его законодательное обеспечение.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Бережная Н. И. 
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Анотація. Проаналізовано особливості виробництва хлібобулочних виробів у Полтавській області. Роз-
глянуто основні фактори, що впливають на виробництво хлібобулочних виробів, за допомогою кореляційного 
аналізу. Запропоновано шляхи підвищення ефективності роботи харчової промисловості Полтавської області.
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Ключові слова: аналіз, хлібобулочні вироби, кореляція, харчова промисловість, Полтавська область.

Аннотация. Проанализированы особенности производства хлебобулочных изделий в Полтавской обла-
сти. Рассмотрены основные факторы, влияющие на производство хлебобулочных изделий, с помощью корре-
ляционного анализа. Предложены пути повышения эффективности работы пищевой промышленности Пол-
тавской области.

Ключевые слова: анализ, хлебобулочные изделия, корреляция, пищевая промышленность, Полтавская 
область.

Annotation. To analyze the peculiarities of the bakery production in the Poltava region. The main factors affecting 
the production of bakery products, using correlation analysis. The way of increase of efficiency of work of food industry 
of the Poltava area is offered.

Кeywords: analysis, bakery products, correlation, the food industry, Poltava area.

Хлібопекарська галузь – одна з провідних галузей харчової промисловості України, призначення якої – без-
перебійне забезпечення виробництва хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів у обсягах, які відповіда-
ють нормам державної продовольчої безпеки.

Значення харчової промисловості для розвитку суспільства неможливо переоцінити. Стан і розвиток ві-
тчизняних підприємств хлібопекарської галузі безпосереднім чином впливає на життя і здоров’я населення 
України. Звідси й особливе значення галузі, стабільна робота якої є гарантією соціальної безпеки та стабільнос-
ті у країні, тому держава повинна приділяти значну увагу регулюванню виробництва хліба та хлібобулочних 
виробів. Так, Дейнеко Л. В. вважає, що харчова промисловість у будь-якій країні, а тим більше в Україні, яка 
має надзвичайно сприятливі умови для її ефективного розвитку, є однією з провідних формуючих ланок всієї 
економіки, промислового й агропромислового комплексів, ефективне функціонування якої є основоположним 
чинником економічного та соціального зростання, головною умовою забезпечення підвищення життєвого рівня 
населення [3].

Останнім часом аналізу стану розвитку хлібопекарських підприємств присвячено багато робіт як зарубіж-
них, так і українських фахівців: А. Васильченко [1], М. Плотнікова, В. Мосейчука [2]. Вчені у своїх роботах визна-
чили й оцінили тенденції, що мають місце в хлібопекарській галузі і на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

Основними факторами, які впливають на попит хліба, є: 
ціна, яка майже не впливає на обсяги споживання;  −
чисельність населення, що при її зміні значно впливає на попит;  −
міграція населення, яка збільшує попит у місцях міграції;  −
доходи населення (зниження реальних доходів населення зумовлює збільшення споживання хліба);  −
рівень безробіття (при підвищенні рівня безробіття зумовлюється збільшення попиту);  −
виробництво борошна (при зменшенні сировини зменшується і виробництво хліба). −

Аналіз виробництва хлібобулочних виробів у кризовій економічній ситуації свідчить про те, що значна кіль-
кість підприємств не може добре функціонувати через нестачу сировини, високі ціни на неї та неможливість за-
ключення довгострокових контрактів.

Найбільшими виробниками хліба та хлібобулочних виробів в Україні є 6–7 компаній, що контролюють май-
же половину ринку, кожна з яких концентрує виробничі потужності у певному регіоні. Так, однією з найбіль-
ших компаній є ВАТ «Київхліб». Столичний ринок також наповнюється за рахунок продукції компаній «Хлібні 
інвестиції» (найрозгалуженіший холдинг, до складу якого входять заводи у багатьох обласних центрах), а також 
ЗАТ «Укрзернопром» (основні потужності зосереджено у північно-східному регіоні). Південь України охоплює 
холдинг «ТіС», західні області – ПАТ «Концерн «Хлібпром».   

До основних операторів ринку хліба та хлібобулочних виробів м. Полтави та Полтавської області належать: 
ТзОВ «Миргородський хлібозавод», ФОП Гнатенко А. А., ТОВ «Комсомольськхліб Плюс», ТОВ «Кременчуцький 
хлібозавод», ТОВ «Полтавський хлібокомбінат «Кулиничі», ФОП Ляшко Р. В., ТОВ «Полтавахліб – 3», ПП «Хо-
рольська механізована пекарня», ПАТ «Червонозаводський хлібозавод».

Характеризуючи сучасний стан харчової промисловості в Полтавській області, слід звернути увагу, що в цей 
час на підприємствах з виробництва харчової продукції зайнято понад 22 тис. осіб. Галузь має значний потенціал 
для розвитку. За наявності потужної сировинної бази підприємства харчової промисловості в основному орієн-
товані на виробництво продукції на досить насичений внутрішній ринок. В останні роки питома вага готових 
харчових продуктів у загальному обсязі регіонального експорту не перевищує 10 %, при цьому більша частина 
– це тютюнові вироби та шоколадна продукція, в той час як продукти із зернових культур, продукти переробки 
овочів і фруктів, молокопродукти займають в обсязі експорту менше 1 % по кожній із зазначених груп. Недо-
статньо використовуються можливості щодо виробництва екологічно чистих продуктів харчування при значному 
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потенціалі органічного землеробства. З огляду на зазначене, серед пріоритетів розвитку харчової промисловості 
Полтавського регіону є олійножирова та цукрова [4].

Для забезпечення сталості функціонування хлібопродуктового підкомплексу надзвичайно важливе значен-
ня має комплексне вивчення ринку сировини та факторів, що впливають на виробництво цього продукту харчу-
вання. Аналіз дасть змогу побачити, як зміна одного із факторів впливає на виробництво хлібобулочних виробів. 
Вихідні дані для проведення аналізу подано у табл. 1, на основі яких розраховано коефіцієнт кореляції [5].                                                                                         

Таблиця 1
Динаміка факторів впливу на виробництво хлібобулочних виробів у Полтавській області

Рік Виробництво 
хліба, тис. т

ІСЦ на хліб,  
%

Населення, 
тис. осіб, %

Доходи 
населення, 

млн грн

Рівень безроб 
тис. осіб

РНС хліба 
однією 

особою на 
рік, кг

Виробництво 
борошна, 

тис. т

2003 84,00 114,80 1592419,00 75,30 60,00 105,00 84,00

2004 83,50 111,10 1574323,00 82,20 53,30 105,00 83,50

2005 79,60 98,90 1556160,00 83,90 54,20 105,00 79,60

2006 75,00 107,90 1541616,00 84,10 52,20 105,00 75,00

2007 72,60 114,20 1526181,00 86,80 48,80 105,00 72,60

2008 71,50 124,30 1512441,00 83,70 47,70 101,00 71,50

2009 65,50 112,60 1500707,00 84,00 73,90 101,00 65,50

2010 55,80 111,30 1488657,00 86,90 69,20 101,00 58,20

2011 52,00 108,00 1477904,00 86,10 66,00 101,00 54,70

2012 53,30 98,00 1468525,00 88,80 61,20 101,00 56,10

2013 51,20 101,10 1459015,00 87,60 57,70 101,00 41,70

2014 54,60 114,90 1449786,00 88,90 78,30 101,00 37,70

2015 53,10 121,70 1436534,00 84,86 60,21 101,00 65,01

Кореляція може бути позитивною та негативною. Від’ємна кореляція означає, що збільшення однієї змін-
ної пов’язане зі зменшенням іншої, при цьому коефіцієнт кореляції від’ємний. Додатна кореляція означає, що 
збільшення однієї змінної пов’язане зі збільшенням іншої, при цьому коефіцієнт кореляції додатній. Результати 
кореляційного аналізу показані на табл. 2.

Таблиця 2
Матриця парних кореляцій

Виробництво 
хліба, тис. т ІСЦ на хліб, % Населення,  

тис. осіб
Доходи населення, 

млн грн
Рівень безроб. 

тис. осіб
РНС хліба однією 
особою на рік, кг

Виробництво 
борошна, тис. т

1,00

0,11 1,00

0,96 -0,04 1,00

-0,75 -0,29 -0,77 1,00

-0,54 -0,02 -0,40 0,27 1,00

0,87 -0,13 0,86 -0,56 -0,57 1,00

0,89 0,17 0,86 -0,76 -0,61 0,77 1,00

Проведено аналіз виробництва хліба в Полтавській області. Таким чином, бачимо, що всі ці фактори справ-
ляють тією чи іншою мірою безпосередній вплив на виробництво хлібобулочних виробів.

Зв’язок між виробництвом хліба та індексом споживчих цін не є тісним, оскільки коефіцієнт кореляції до-
рівнює 0,11, що говорить про те, що при зменшенні або збільшенні ІСЦ на хліб попит на нього майже не змі-
ниться.

Зв’язок між виробництвом хліба і РНС хліба є дуже тісним, коефіцієнт кореляції дорівнює 0,87, це означає, 
що при зменшенні раціональної норми споживання попит на хліб істотно зменшиться. Зв’язок між виробни-
цтвом хліба і доходами населення не є дуже тісним, оскільки коефіцієнт кореляції дорівнює -0,75, що говорить 
про те, що при збільшенні доходів населення попит на хліб не зменшиться. Зв’язок між виробництвом хліба і 
рівнем безробіття не є тісним, коефіцієнт кореляції дорівнює -0,54, це означає, що при збільшенні або зменшенні 
рівня безробітних, попит на хліб майже не зміниться. 
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Отже, враховуючи вищесказане, із аналізу факторів можна виділити три основних: чисельність населення, 
раціональні норми споживання, виробництво борошна.

Зміни кількості населення в довготривалому періоді свідчать про зменшення чисельності жителів Пол-
тавської області. Ця тенденція призводить до зниження числа потенційних споживачів підприємств харчової 
промисловості, до зниження виробництва. В цьому випадку підприємства мають здійснити перехід на ширший 
асортимент виробів.

Аналізуючи тенденцію споживання хліба населенням Полтавської області, можна зробити висновок про 
поступове зниження рівня споживання цього продукту. Це говорить про те, що хлібопекарським підприємствам 
слід змінювати стратегію господарської діяльності для утримання відповідних позицій на ринку хлібобулочних 
виробів.

Для ефективної роботи харчової промисловості Полтавської області слід:
формувати потужну сировинну базу харчової промисловості; −
послідовно вдосконалювати структуру галузей харчової промисловості в напрямку прискореного розви- −

тку тих галузей харчової промисловості, які мають конкурентні переваги продукції на світовому ринку;
удосконалювати матеріально-технічну базу харчової промисловості Полтавської області на основі впрова- −

дження інновацій.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Кондусова Л. Ф. 
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Анотація. Проаналізовано фактори розвитку світового ринку нафти, що значною мірою визначає стан 
української економіки, державного бюджету та платіжного балансу країни. Розглянуто фактори, що вплива-
ють на формування світового попиту та пропозиції нафти, оцінено перспективи розвитку ринку нафти.
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зиція.

Аннотация. Проанализированы факторы развития мирового рынка нефти, который в значительной 
степени определяет состояние украинской экономики, государственного бюджета и платежного баланса 
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страны. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на формирование мирового спроса и предложения неф-
ти, оценены перспективы развития рынка нефти.

Ключевые слова: запасы нефти, ценообразование нефти, нефтепродукты, мировой спрос, мировое пред-
ложение.

Annotation. The article analyzes factors of development of the world oil market, which largely determines the 
state of the Ukrainian economy, the state budget and balance of payments. The factors that influence the formation of the 
world’s oil supply and demand, estimated prospects of the oil market.

Кeywords: oil reserves, pricing of oil, oil products, global demand, global supply.

Нафта, будучи унікальною природною копалиною, має вкрай широке застосування в економіці. Нафтова 
промисловість – найважливіший сектор економіки для країн, які отримують основний дохід від експорту нафти. 
Як правило, основні запаси нафти знаходяться під контролем державних нафтових компаній. Від отриманих ко-
штів залежить наповнення бюджету і можливість розвивати інші галузі економіки, тому тема є актуальною.

Метою цієї роботи є аналіз основних процесів, що формують рівень і динаміку світових цін на ринку нафти.
Енергетичні ринки мають глобальний характер. На cьогодні нафта поряд з природним газом є оcновним 

і практично безальтернативним джерелом енергії. За останні вісім років світова економіка розвивалася дуже 
швидкими темпами, що зумовило підвищення попиту на нафту, яка на сьогодні використовується як сировина 
для багатьох галузей промисловості. Зростання попиту призводить до підвищення цін на сировину, що, в свою 
чергу, значно впливає на подальший розвиток світової економіки.

Національні нафтові компанії сьогодні контролюють доступ до ресурсів вуглеводнів, і для них вкрай важ-
ливий гарантований вихід на світовий ринок. Міжнародні нафтові компанії контролюють доступ до ринків 
і прагнуть домогтися для себе надійних поставок сировини. Однією з основних характеристик такої «надійності» 
сьогодні є передбачуваність і прозорість ціноутворення, тобто можливість прогнозування компаніями своїх (на-
самперед видаткових) бюджетів. Міжнародні нафтові компанії, що втратили контроль над джерелами поставок 
вуглеводнів, зацікавлені в оволодінні важелями ціноутворення, які контролюють держави (Організація країн-
експортерів нафти – ОПЕК) і у формуванні такого механізму ціноутворення, який відповідав інтересам покупців 
сировини [1].

B цілому світовий нафтовий ринок зберігає високий ступінь концентрації та монополізації: на частку 
24  найбільших нафтових компаній (12 найбільших «видобувних» і 12 найбільших «переробних») припадає 61 % 
світового видобутку і 45 % переробки нафти. 

Єдиної рівноважної ціни на нафту не існує з причини великої кількості різних нафтових марок. Двома осно-
вними світовими торговельними майданчиками є Нью-Йоркська товарно-сировинна біржа (NYMEX) і Міжкон-
тинентальна біржа (ICE) в Лондоні. Для кожної біржі існують свої маркерні сорти нафти. Так, для Європи таким 
сортом виступає Brent14, для США – WTI15. Остання є самим ліквідним сировинним товаром і служить своєрід-
ним орієнтиром при визначенні вартості решти марок нафти [5].

Встановлення цін проводиться шляхом диференціації залежно від якості нафти та її місця розташування 
стосовно споживачів.

Доцільно виділити чотири етапи ціноутворення на світовому ринку нафти: 
однобазова система цін: ціна визначається на основі ціни замикаючих родовищ за принципом витрат та  −

прибутку [2]; 
двобазова система цін: розглядають як зрівняння цін, за цією системою ціноутворення рента зменшується  −

на суму, яка дорівнює витратам на уявне перевезення [3]; 
система офіційних відпускних цін за принципом netback (ціна на ринку мінус транспортні витрати); сис- −

тема біржових цін. 
На сучасному етапі розвитку світового ринку нафти ціни формуються на біржах на основі попиту і  про-

позиції  [2].
Основним фактором, що впливає на ціноутворення нафти, є попит і пропозиція на нафту. Ціна як індекс 

ринку показує зміну в наявності попиту або нестачі пропозиції. Ринок може відчути рівень, при якому пропо-
зиція відповідає попиту, це реакція на підвищення ціни. Ціна також містить прогноз попиту і пропозиції. Крім 
того, ціна є одним з основних сигналів для ефективного розподілу капіталу. Більш висока ціна щодо витрат є 
джерелом потреб в нових інвестиціях у виробничі потужності. З іншого боку, низька ціна не сприяє інвестиціям. 
Нафтогазовій галузі доводиться конкурувати за капітал з інвестиційними можливостями в інших секторах. Тому 
для залучення капіталу потрібен певний рівень прибутку. Достатній прибуток дозволяє розширювати виробничі 
програми з видобутку і переробки. Крім змін попиту і пропозиції на нафту, переважну роль відіграють: висна-
ження розвіданих родовищ нафти, зростання питомих витрат на освоєння та видобування нафти, відкриття нових 
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родовищ, регулюючі дії картелю провідних нафтовидобувних країн (ОПЕК), темпи розвитку економіки і зростан-
ня ВВП країни, зв'язок між ціною і курсом долара,  економічні та політичні кризи в країнах, науково-технічний 
прогрес, альтернативне паливо, формування стратегічних запасів. Частина факторів, що впливають на нафтові 
ціни, такі як темпи зростання ВВП, оцінка запасів, обсяги зберігання, дії урядів у сфері нафтогазового бізнесу, 
піддаються прогнозуванню [4].

Зростання попиту на нафту може спостерігатися, коли світова економіка зростає. Ціни на нафту також зрос-
тають під час військових конфліктів або масових заворушень, революцій у нафтовидобувних країнах.

Самі ціни дуже чутливі до рівня пропозиції. Вони можуть підвищитися всього лише при загрозі спаду по-
ставок нафти на світовий ринок.

Найкрупнішими cпоживачами, які формують значну чаcтину попиту на нафту, є промиcлово розвинені 
країни.

Нафтопереробний комплекс України з самого початку створювався з метою переробки нафти не тільки 
для задоволення потреб України, а і для їх експорту до країн Європи. Постачальниками нафти і газу в Україну 
є Казахстан, Білорусь і частково прибалтійські країни. Середньорічне добування нафти за останні десять років із 
власних родовищ становить близько 7 млн т. Ще кілька років тому в країні працювало шестеро нафтопереробних 
заводів (НПЗ), тому споживання сирої нафти в 2004 р. становило 22 млн т. Вже тоді імпорт перевищував власний 
видобуток, з роками розрив постійно збільшувався, і в 2012 р. на ринку було 70 % імпортної нафти. Але потім 
НПЗ один за одним почали закриватися, тому обсяг імпорту швидко скорочувався. Так, в 2014 р. він порівняно з 
2013 р. впав у 2,3 разу – до 659 тис. т, тоюто склав тільки близько 25 % від власного видобутку. У 2015 р. ця пропо-
рція приблизно зберігається. Наведені дані свідчать, що власної нафти для повного покриття своїх потреб Укра-
їна не має. Оскільки значна частина палива імпортується, то на рівень роздрібних цін в основному впливають 
витрати імпортерів і величина податків, сплачуваних усіма учасниками каналу продажів [6].

Відповідно, на світовому ринку нафти протікають довгострокові, фундаментальні процеси, які можуть до-
корінно змінити ситуацію в цілому і в глобальних масштабах.

Подальшими перспективами у цьому напрямку є короткострокове та довгострокове прогнозування цін 
на нафту в Україні за допомогою економетричного моделювання на підставі урахування основних факторів, що 
впливають на світові ціни нафти. Отже, під час здійснення прогнозування цін доцільно: визначити можливі тем-
пи зростання або падіння ВВП; передбачити чисельність населення світу; визначити потужності та обсяги ви-
добутку нафти в економічних районах і країнах; визначити можливий рівень споживання нафти регіонами та 
сферами використання. 
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сутність і зміст поняття  
«фінансоВий потенціал підприємстВа»

УДК 658.14:658.15(043) Нетецька К. І.

   Студент 4 курсу   
фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Розкрито теоретичні основи сутності поняття «фінансовий потенціал підприємства»; сис-
тематизовано визначення поняття «фінансовий потенціал підприємства» за підходами; розкрито значення 
фінансового потенціалу у формуванні фінансових ресурсів підприємства; надано авторське визначення понят-
тя «фінансовий потенціал підприємства».

Ключові слова: потенціал, фінансовий потенціал, фінансовий потенціал підприємства, наукові підходи 
трактування фінансового потенціалу.

Аннотация. Раскрыты теоретические основы сущности понятия «финансовый потенциал предпри-
ятия»; систематизированы определения понятия «финансовый потенциал предприятия» по подходам; рас-
крыто значение финансового потенциала в формировании финансовых ресурсов предприятия; предоставлено 
авторское определение понятия «финансовый потенциал предприятия».

Ключевые слова: потенциал, финансовый потенциал, финансовый потенциал предприятия, научные 
подходы к определению финансового потенциала.

Annotation. The theoretical basis of the essence of the financial potential of the enterprise has been investigated in 
the article, concept definitions «financial potential of the enterprise» behind approaches are systematised, the importance 
of financial potential in the formation of the financial resources of the enterprise has been proved, author’s definition of 
concept “financial potential of the enterprise” is made.

Кeywords: potential, financial potential, financial potential of the enterprise, scientific approaches to the 
interpretation of financial potential.

В умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища важливою складовою, що забезпечує безпе-
рервність діяльності та розвиток підприємства в короткостроковій та довгостроковій перспективі, є фінансові 
ресурси. Кількісний та якісний склад фінансових ресурсів підприємства залежить від стану та розвитку його фі-
нансового потенціалу. Тому однією з першочергових задач керівництва підприємства є формування його фінан-
сового потенціалу, який являє собою найпотужніший потенціал для оперативного й стратегічного впливу на 
виробничо-господарську діяльність та економічний розвиток підприємства.

Питанням формування та оцінки фінансового потенціалу підприємства присвячено роботи таких про-
відних вітчизняних і закордонних дослідників, як: М. І. Баканов, І. Т. Балабанов, А. І. Ковальов, В. В. Ковальов,  
М. Н. Крейніна, Е. А. Маркар'ян, Д. С. Моляков, В. П. Привалов, В. М. Родіонова, Н. О. Русак, О. І. Барановський, 
А. І. Даниленко, І. В. Зятковський, В. М. Івахненко, Л. А. Лахтіонова, О. О. Терещенко, М. Г. Чумаченко, А. В. Чупіс 
та ін. 

Проте аналіз публікацій з питань методології визнання фінансового потенціалу підприємства і методичних 
підходів до його оцінки свідчить про недостатню їх розробку та принципову поляризацію у діапазоні існуючих 
означень, що призводить до потреби подальшого узагальнення та дослідження цього поняття. Тому, з огляду на 
результати вивчення літературних джерел, метою статті є уточнення сутності поняття «фінансовий потенціал 
підприємства».

Вивчення еволюції наукового розуміння поняття «потенціал» дає підстави стверджувати, що його запро-
вадження в економічних дослідженнях було пов'язане з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвитку 
виробничих сил ще на початку минулого століття.

Термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia», що в перекладі означає «приховані можли-
вості». У загальному розумінні «потенціал» розглядається як засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть 
бути мобілізовані для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання; можливості 
окремої особи, суспільства, держави в певній області [1].

Зважаючи на різноманітні джерела, що дають трактування поняття «потенціал», можна зробити висновок, 
що в економічній науці існує декілька підходів до розуміння його сутності, а саме:

© Нетецька К. І., 2016 
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відповідно до ресурсного підходу [2, с. 24] потенціал – це сукупність необхідних для функціонування або  −
розвитку системи різних видів ресурсів;

відповідно до факторного підходу [3, с. 217] потенціал розглядають як систему матеріальних і трудових  −
факторів, які забезпечують досягнення мети виробництва.

Науковці третього напряму розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної системи 
виконувати поставлені перед нею завдання. Іншими словами, потенціал повинен відображати цілісне уявлення 
про єдність структури і функцій об'єкта, їх взаємозв'язок [4, с. 27].

Таким чином, в економічній науці домінує підхід до розуміння сутності потенціалу або як сукупності ресур-
сів і факторів, або як можливостей.

В останні роки у науковий лексикон міцно ввійшов термін «фінансовий потенціал». Однак його зміст доте-
пер остаточно не визначено. Більшість авторів сучасних публікацій ототожнюють фінансовий потенціал з фінан-
совими ресурсами, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат. Ці ре-
сурси беруть участь у виробничо-господарській діяльності та залучаються для фінансування певних стратегічних 
напрямів розвитку підприємства. Проте ці два поняття не ідентичні, хоча близькі за змістом. Фінансові ресурси 
можна розглядати як використання частини фінансового потенціалу, тобто як грошові доходи і накопичення, 
отримані підприємством від використання наявних ресурсів. А фінансовий потенціал слід розглядати як здат-
ність наявних ресурсів приносити доходи підприємству в певний момент часу.

Дослідження положень наукових робіт стосовно сутності фінансового потенціалу підприємства дозволили 
систематизувати їх за підходами до трактування визначення цього поняття (табл. 1).

Інформація, подана в табл. 1, свідчить, що у науковому дискурсі присутнє розмаїття уявлень про поняття 
«фінансовий потенціал підприємств». Загалом переважає так званий ресурсний підхід до розуміння фінансового 
потенціалу. Менш розповсюдженим підходом є ототожнення фінансового потенціалу підприємства із показни-
ками надійності його фінансового стану – ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності тощо.

Таблиця 1
Систематизація визначень поняття «фінансовий потенціал підприємства»

Автор Визначення Ключове слово

Ресурсний підхід

Ільїна К. М [5] Сукупність можливостей підприємства, які визначаються наявністю  
і організацією використання фінансових ресурсів Сукупність можливостей

Толстих Н. П. [6]
Забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального 
функціонування підприємства, доцільність їх розміщення та ефектив-
ність використання

Забезпеченість ресурсами

Кунцевич О. В. [7] Здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та викорис-
тання фінансових ресурсів Здатність до оптимізації

Результативний підхід

Ковальов А. П. [8]
Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації наяв-
ного у підприємства ресурсного потенціалу в конкретні результати 
господарської діяльності підприємства

Фундамент для трансформації

Стецюк В. М. [9]

Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, з приводу 
яких на підприємстві виникають відповідні організаційно-економічні 
відносини, які в кінцевому рахунку спрямовані на забезпечення його 
високоефективного та прибуткового функціонування

Забезпечення високоефективного та 
прибуткового функціонування

Бикова О. М. [10]

Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, що беруть 
участь у виробничо-господарській діяльності; він характеризується 
можливістю їх залучення для фінансування майбутньої діяльності і пев-
них стратегічних напрямів розвитку підприємства

Можливість залучення фінансових 
ресурсів

Проте жодне із наведених визначень не можна вважати «довершеним» з тієї причини, що:
по-перше, в одних визначеннях науковці ототожнюють фінансовий потенціал із сукупністю фінансових ре-

сурсів, необхідних для нормального функціонування підприємства, що не зовсім коректно, оскільки, грунтуючись 
на ресурсній концепції, такі визначення не враховують тієї особливості фінансового потенціалу, що він проявля-
ється у двох формах – наявній і спожитій;

по-друге, в окремих визначеннях цього поняття автори намагаються показати фінансовий потенціал як осо-
бливий видовий прояв потенціалу, якому властиві тільки статичність, забуваючи про його здатність бути рушій-
ною силою економічного розвитку підприємства в перспективі;
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по-третє, забезпечення підприємства фінансовим потенціалом частіше за все ототожнюють із поточним 
фінансово-майновим станом, а не з його потенціальними фінансовими можливостями.

Отже, більшість визначень поняття «фінансовий потенціал підприємства» мають дещо односторонній ха-
рактер, тож визнані недостатньо повноцінними. 

Таким чином, можна узагальнити, що фінансовий потенціал виступає у ролі важеля, що формує механізм 
динамічної трансформації ресурсів у результати діяльності підприємства. Отже, враховуючи специфіку фінансо-
вого потенціалу підприємства, вважаємо під фінансовим потенціалом підприємства варто розуміти сукупність 
можливостей підприємства, які визначаються наявністю і організацією використання фінансових ресурсів та 
організаційних механізмів, спрямованих на забезпечення економічного розвитку підприємства на перспективу. 
Зважаючи на вищенаведене, напрям подальшого дослідження буде пов’язано з удосконаленням методичного за-
безпечення оцінювання фінансового потенцалу підприємства.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Агапова М. Ю. 
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Анотація. Розкрито сутність поняття «інвестиційна діяльність»; визначено особливості та проблеми 
інвестиційної діяльності підприємств України; проаналізовано сучасний стан оцінки ефективності фінансо-
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Аннотация. Раскрыта сущность понятия «инвестиционная деятельность»; определены особенности 
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оценки эффективности финансовых инвестиций; разработаны пути совершенствования инвестиционной дея-
тельности в Украине.

Ключевые слова: инвестиции, предприятия Украины, инвестиционная деятельность.

Annotation. The essence of the concept of “investment activity”; the peculiarities and problems of investment 
companies Ukraine also analyzes the state of evaluating the effectiveness of investments, developed ways to improve the 
investment activity in Ukraine.

Кeywords: investments, enterprises Ukraine, investment.

В умовах ринкової економіки інвестиції служать джерелом залучення додаткових коштів і являють собою всі 
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті 
якої утворюється прибуток. Діяльність будь-якого підприємства на сьогодні так чи інакше пов'язана з вкладенням 
коштів у різні види активів, придбання яких необхідно для здійснення основної діяльності цього підприємства. 
Але для збільшення рівня рентабельності підприємство також може вкладати тимчасово вільні кошти в різні 
види активів, що приносять дохід, але не беруть участі в основній діяльності. 

Актуальність теми обумовлена тим, що інвестиційна діяльність є одним із важливих аспектів функціонування 
будь-якої комерційної організації. Причинами, що зумовлюють необхідність інвестування, грамотного вкладен-
ня фінансового капіталу, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, 
освоєння нових видів діяльності. Можна сказати, що інвестиції є досить важливою складовою сучасної економічної 
системи всіх країн світу. В той же час їх можна вважати однією з найскладніших категорій ринкової економіки, 
яка виступає запорукою стабільності розвитку економіки та країни в цілому. Тому доцільним є вивчення сутності 
фінансових інвестицій та їх місця в економіці країни й окремих господарств.

Метою роботи є аналіз ефективності інвестиційної діяльності підприємства та обґрунтування напрямів її 
підвищення.

Питаннями інвестицій займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, зокрема О. Л. Вовченко [1], Н. Л. Кова-
льова [2], Г. В. Герасименко [3], А. А. Пересада [4] та ін.

Становлення та розвиток України як незалежної держави, її економічної та політичної систем, ринкової 
моделі господарювання спричиняє самостійне вирішення господарюючими суб’єктами проблем фінансового 
забезпечення власної виробничої та інвестиційної діяльності. Основною проблемою багатьох підприємств є 
відсутність поточного перспективного фінансування. Економічна дійсність та особливості економіки України не 
дозволяють застосовувати джерела фінансування, які притаманні та доступні підприємствам зарубіжних країн.

Аналіз сучасного стану оцінки ефективності фінансових інвестицій свідчить про відсутність системно-
го підходу до створення інформаційного забезпечення, недосконалість методик, що діють під час формування 
інформації відповідно до потреб потенційних інвесторів. Неузгодженість із міжнародною практикою не дозволяє 
повною мірою здійснювати й удосконалювати оперативне, тактичне та стратегічне управління фінансовими 
інвестиціями.

В Україні дотепер не створено обґрунтованої системи підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Це 
стало однією з причин катастрофічного спаду інвестиційної активності у країні, що перевищує темпи зниження 
показників економічного розвитку.

Розвиток національної економіки України в цілому чи будь-якого господарюючого суб'єкта пріоритетно 
пов'язують зі створенням належного фінансування потреб за внутрішніми та зовнішніми інвестиціями. Згідно з 
Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 
які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток 
(дохід) або досягається соціальний ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські вкла-
ди, паї, облігації державні позики, облігації інших підприємств, депозитні сертифікати банків, акції та інші цінні 
папери [5].

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб’єктів господарської діяльності 
з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Підприємства здійснюють інвестиції для ефек-
тивного використання тимчасово вільних коштів [1].

Фінансове інвестування здійснюється підприємством у таких формах: вкладання грошових засобів у цінні 
папери, в дохідні види грошових інструментів, у статутні фонди інших підприємств і організацій. 

В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові ринки збуту готової продукції 
оцінка інвестиційної привабливості окремого суб’єкта господарювання є важливим питанням при прийнятті 
інвестиційного рішення потенційним інвестором. Основу ресурсного забезпечення інвестицій складає капітал 
підприємства. Він служить відображенням фактично проінвестованих коштів у майно підприємства. Здатність 
капіталу приносити доходи створює необхідні умови для розширення, приросту внутрішніх інвестиційних 
ресурсів. Дослідження сутності і природи власного капіталу підприємств дозволяють зробити висновки, що 
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для нього характерні всі необхідні ознаки, які є властивими для інвестування, зокрема обов'язкова наявність 
внесків, добровільність внесення, претендування на дохід чи інші вигоди, участь в управлінні об'єктом 
інвестування [2].

Однією з передумов стимулювання та налагодження інвестиційної діяльності підприємств в Україні є під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, що потребує спрямування значних обсягів інвестицій на 
оновлення основних фондів на основі ресурсозбереження, енергозбереження, провадження інновацій та започат-
кування нових екологічно безпечних технологій виробництва. Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, 
можна зазначити, що на сьогодні наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості [3].

Фінансові інвестиції потребують наявності досконалого та суттєвого обліку цього напрямку отримання 
прибутку. Для удосконалення обліку фінансових інвестицій необхідно розробити комплексну систему, яка б 
ґрунтувалася на специфічних умовах економічного та політичного життя України. Особливості економічного 
розвитку, специфічні підходи до роздержавлення і приватизації, недосконалість ринкових механізмів і податко-
вого законодавства, значний сектор тіньової економіки мають бути враховані при побудові національної моделі 
обліку фінансових інвестицій.

Потребує також удосконалення управлінський облік при здійсненні інвестиційної діяльності суб’єктом 
господарської діяльності.

Підприємству при здійсненні інвестиційної діяльності, насамперед, необхідно чітко визначитися з фактора-
ми, які визначають її масштаби на ринку цінних паперів. До таких факторів можна віднести [4]:

стадію життєвого циклу підприємства; −
політику на фондовому ринку; −
наявність достатньої кількості інвестиційних ресурсів для прямого або портфельного інвестування; −
готовність здійснювати значні інвестиційні витрати, що приноситимуть прибуток у майбутньому. −

Отже, оцінка фінансових інвестицій є важливим інструментом при здійсненні інвестиційної діяльності. 
Оцінка ефективності фінансових інвестицій в Україні потребує більш детального розгляду, знаходження нових 
методів більш чіткої деталізації інвестицій на підприємстві для підвищення його ефективності. Без надійних 
основ інвестиційної діяльності, якими професійно володіли спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися 
на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а з ним – і на належне 
місце у світовому господарстві. Інвестиції – це запорука зростання економічного розвитку будь-якої країни. Тому 
заходи щодо активізації інвестиційних процесів на підприємствах, які є найголовнішою складовою національної 
економіки, необхідно проводити на всіх рівнях господарювання.
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Аннотация. Рассмотрены возможности взаимодействия коммерческих банков и микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО) в рамках отдельных национальных моделей микрофинансирования («американской», «не-
мецкой» и др.). Изучены направления и эффективность осуществления микрокредитования.

Ключевые слова: микрофинансирование, микрокредитование, малый и средний бизнес, «американская» 
модель, «немецкая» модель, «японская» модель, микрофинансовая организация.

Анотація. Розглянуто можливості взаємодії комерційних банків і мікрофінансових організацій (МФО)  
у межах окремих національних моделей мікрофінансування («американської», «німецької» та ін.). Досліджено 
напрямки й ефективність здійснення мікрокредитування.

Ключові слова: мікрофінансування, мікрокредитування, малий і середній бізнес, «американська» мо-
дель, «німецька» модель, «японська» модель, мікрофінансова організація.

Annotation. The interoperability of commercial banks and microfinance institutions (MFIs) in the framework of 
individual national models of microfinance (“American”, “German” and etc.) were considered in the analysis, systemati-
zation and generalization of problems of development and establishment of small and medium-sized enterprises (SMEs) 
in Ukraine. The direction and effectiveness of microcredit were studied.

Кeywords: microfinance, microcredit, small and medium business, American model, German model, Japanese 
model, a micro-Finance organization.

Актуальность проблемы. Малый и средний бизнес в Украине имеет право на свое существование, хотя 
уровень его развития значительно ниже, чем в соседних странах. Ненадлежащее применение законодательства, 
высокий уровень коррупции и неэффективное управление государственным сектором являются барьерами для 
улучшения развития бизнеса в Украине. Украинские инвесторы не прибегают к микрокредитованию и микрофи-
нансированию как к основной форме классических инвестиций. Поэтому перед государственными и регулятор-
ными органами Украины предстает задача сбалансирования финансового сектора и совершенствования законо-
дательства. Дальнейшее моделирование государственной поддержки сектора микрофинансирования в Украине 
соcтоит из структуризации рисков микрокредитования МСБ, внедрения целевого финансирования развития ин-
фраструктуры финансового рынка, устранения препятствий для микрофинансирования организаций различных 
форм собственности.

Анализ научных исследований. В отечественной экономике особое внимание проблемам микрокреди-
тования уделяли такие ученые, как Н. Е. Егорова, Г. П. Ершова, П. И. Жукова, М. А. Платонова, Г. И. Хотинская, 
однако, несмотря на это, данная проблема остается недостаточно изученной.

Целью статьи является анализ международных моделей, рассматриваемых в контексте адаптации к нацио-
нальной экономике, определение возможностей их применения. 

Объектом исследования непосредственно выступают международные модели и технологии микрофинан-
сирования.

Изложение основного материала. Развитие бизнеса в Украине который год остается на низком уровне из-
за неразвитой регуляторной среды, слабого доступа к финансированию и низкого роста конкуренции. Согласно 
исследованию Всемирного банка «Проблемы и перспективы развития частного сектора в Украине» именно сфера 
малого и среднего бизнеса нуждается в значительном реформировании и внутреннем решении проблем [1].

Природные запасы, уровень образования наших сограждан довольно высокий, что способствует развитию 
предпринимательства в нашей стране. Но происходит так, что товары и услуги очень часто нам предоставля-
ют зарубежные компании. Да и украинские специалисты за рубежом ценятся намного больше, чем в родной 
стране [1].

Низкий уровень конкуренции на внутренних рынках тормозит украинский бизнес. Несмотря на высокую 
концентрацию крупных предприятий, показатели выхода новых предприятий на рынок остаются на прежнем 

© Овсянникова И. И., 2016 
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низком уровне. Новым игрокам трудно адаптироваться и укрепить свои позиции на рынке производства това-
ров и услуг. Следует отметить, что основные преграды состоят в том, что большинство секторов имеют высокую 
концентрацию фирм и олигополистических структур, которые приводят к завышенным ценам. К тому же про-
исходит отток капитала из-за того, что иностранные инвесторы покидают нашу страну.

Но главной проблемой остается монополизация бизнеса. Существует острая необходимость в уменьшении 
масштабов монополизации большого бизнеса. Крупные предприятия просто вытесняют с рынка мелкие пред-
приятия. В итоге происходит поглощение рынка этими крупными игроками. Также ведению бизнеса мешают 
такие насущные проблемы, как (рис. 1): 

а) чрезмерное количество разрешений, норм и лицензий;
б) неэффективные и коррумпированные аудиторские и налоговые проверки;
в) устаревшие технические стандарты;
г) внедрение правил происходит хаотично и неэффективно;
д) слабая защита прав собственности.

                           

Низкий уровень этики рабочей силы

0 5 10 15 20

Показатель

%

Низкий уровень образования
Трудовое законодательство

Неадекватная инфраструктура
Преступность и кражи

Нестабильность правительства
Инфляция

Ресурсы на инновации

Ставки налогов
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Доступ к  финансам

Рис. 1. Основные проблемы бизнеса в Украине  
(отчет о глобальной конкурентноспособности 2013–2014 гг.)

Развитые страны придают большое значение развитию малого и среднего бизнеса и оказывают им всяче-
скую поддержку путем специальных программ поддержки и предоставления широкого спектра льгот. Он играет 
очень важную экономическую и социальную роль. Малый и средний бизнес представлен в развитых странах 
средним классом, который служит основой для стабильного развития экономики. Это обеспечивает населению 
постоянную занятость и стабильность. В этих странах 50–70 % ВВП производится именно малыми и средними 
предприятиями.

Микрофинансирование – один из методов, влияющих на развитие малого предпринимательства. Путем 
предоставления финансовых услуг молодые предприниматели, не способные воспользоваться обычными банков-
скими услугами, могут начать свою деятельность.

Малый бизнес в развитых странах является базой экономики. В условиях кризиса малый и средний бизнес 
может взять на себя и некоторые социальные функции. Благодаря поддержке малого и среднего бизнеса в  анти-
кризисных программах создаются новые рабочие места, тем самым ослабляя проблему безработицы. Кроме того, 
малый бизнес оказывается стрессоустойчивым и менее подвержен воздействию кризиса (табл. 1).

Таким образом, эффективность международной практики поддержки малого и среднего бизнеса в разви-
тых странах прослеживается в следующих тенденциях:  

а)  одной из отраслей государственной экономической политики является содействие развитию МСБ, еже-
годно инициируя многочисленные государственные программы стоимостью в десятки миллиардов долларов;

б) инструментариями поддержки являются финансовая и инфраструктурная поддержка, консалтинг, ин-
формационная поддержка, содействие экспорту; 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика моделей микрокредитования в разных странах

 
Модель Субъекты Объекты Сумма % Риск Срок

«Американская» 
модель [2, c. 34] 

Государственные органы (Адимини-
страция Малого Бизнеса)  
и организации-посредники

Корпоративный бизнес до 35 тыс. долл. 7–11% Умеренный 6 лет

«Немецкая» 
модель [3, c. 218]

Региональные коммерческие банки 
со специализированными фондами

Мелкие бизнесмены, 
владельцы небольших 
семейных компаний

до 25 тыс. евро 5–8 % Умеренный 15 лет

«Японская» 
модель [4, c. 43]

Государственная корпорация стра-
хования и Народная корпорация по 
финансированию

Малое предпринима-
тельство (индивиду-
альные и семейные 
предприятия), коопе-
ративы

Общий объем 
финансов на все 
предприятия – 

6,66 млн йен 

3–5 % Умеренный Различный 
срок

Страны ЦВЕ:

Польша

Фонд «Фундуш Микро», Фонд раз-
вития польского сельского хозяй-
ства (FDPA), Сельскохозяйственный 
фонд (AF)

Мелкие предприятия 
и сельськохозяйствен-
ные предприятия

1,5 тыс. долл. 35% Высокий 3 месяца

Венгрия Венгерский фонд поддержки пред-
принимательства 

Малые и микропред-
приятия

до 100 млн  
форинтов 30–50 % Высокий до 4 лет

в)  основными целями программ поддержки МСБ являются создание новых предприятий, инвестиции 
в инновации и новые технологии, повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создание новых рабочих 
мест, развитие отдельных регионов и отраслей;  

г) снижение административных барьеров для упрощения ведения малого и среднего бизнеса: правовое ре-
гулирование основано на нормах прямого действия, установленных в законах; проведение активной антимоно-
польной политики, направленной против монополизации производства, и повышение конкурентности товаро-
производителей;  

д) происходит кооперирование крупных, малых и средних предприятий, взаимно дополняя друг друга, 
особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработках.

Развитие малых хозяйственных форм в странах с переходной экономикой связано со следующими фактора-
ми [5]. Во-первых, это воздействие демонстрационного эффекта развитых стран. Во-вторых, это демографические 
процессы в развивающихся странах, которые обостряют проблемы обеспечения занятости и минимальных до-
ходов для основных слоев населения. Хроническая незанятость, безработица в ее застойной, скрытой и открытой 
формах − основные причины нищеты в развивающихся странах, которой поражены от трети до половины их 
населения. Поддержка малого бизнеса в экономических программах правительств развивающихся стран стала 
реакцией на комплекс этих негативных явлений. 

Модели микрокредитования в странах с переходной экономикой (Польша и Венгрия) существенно от-
личаются от аналогичных в развивающихся странах: они не столь масштабные (сумма кредита составляет от 
1,5 тыс. долл. до 4 тыс. долл.), и их главной целью является не борьба с бедностью и обеспечение прожиточного 
минимума, а поддержка предпринимательских инициатив экономически активных категорий населения, раз-
витие локальных рынков и, в долгосрочной перспективе, формирование «среднего класса». Их главной особен-
ностью является высокий образовательный уровень, профессиональный опыт представителей адресных целевых 
групп клиентов, которые создают собственный малый и микробизнес для повышения уровня семейных доходов 
и социальной адаптации. То есть стратегия деятельности микрофинансовых институтов направлена прежде всего 
на обеспечение успеха деловых начинаний заемщиков и реципиентов финансовых услуг.

Вывод. Вхождение МФО различных типов в формальный финансовый сектор способствует развитию кон-
куренции между банками и другими финансовыми институтами, предоставляющими микрофинансовые услуги. 
В условиях чрезмерных требований и ограничений (прежде всего – лицензирование) применение более низких 
требований к капитализации депозитных МФО, возможно, окажется должным мероприятием в контексте огра-
ниченных сфер и масштабов деятельности МФО. Кроме того, требования относительно структуры собственности 
должны быть гибкими, а стандарты финансовой отчетности и внешнего аудита, системы рейтингов и надзора 
в  сфере микрофинансирования должны играть ключевую роль в создании благоприятных условий для функцио-
нирования сектора микрофинансовых услуг.

Таким образом, для поднятия уровня ведения малого и среднего бизнеса в Украине необходимо сбаланси-
ровать функционирование финансового сектора на основе инклюзивного финансирования, а поскольку данный 
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сектор сравнительно молод – использовать опыт других стран, Польши и Венгрии, как с точки зрения выбора 
и формирования модели микрофинансирования, так и в отношении совершенствования законодательства. Осно-
вываясь на опыте этих стран, на втором уровне необходимо: 

а) четко структурировать риски, связанные с микрофинансированием, в частности микрокредитованием 
для субъектов МСБ;

б) изменить систему распределения ресурсов по микрофинансированию; 
в) внедрить целевое финансирование развития инфраструктуры финансового рынка;
г) разработать нормативно-правовую базу для участников рынка микрофинансирования (по видам дея-

тельности и институциональными формами), а также направления и пути устранения препятствий организаци-
ям различных форм собственности, которые намерены трансформироваться в коммерческие учреждения.
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Проблема безробіття молоді є першочерговою серед економічних і соціальних проблем ХХI століття. Ще 
в  середині ХХ століття Лі Куан Ю сказав: «Якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди виїдуть!» Тому 
недосконале управління державою спонукає молодь, особливо високоосвічену, виїжджати з країни. А саме мо-
лодь є майбутнє держави, саме ця вікова група  визначає вектор розвитку всіх сфер життя. Тому від того, як легко 
та швидко зможуть працевлаштуватися випускники вищих та інших навчальних закладів, стане зрозуміло, в яко-
му стані економіка країна в цей час, саме це й визначає актуальність цієї статті.

Метою дослідження є оцінка рівня зайнятості та безробіття молоді на сучасному ринку праці України.
Проблеми молодіжного безробіття та працевлаштування в Україні відображено у працях Амоші О. [1], 

Лісогора Л. (досліджував міжнародні стандарти в статистиці ринку праці України) [2], у працях Гринкевича С. 
висвітлено стан молодіжної зайнятості в Україні [3], Валєтов Д. та Саржан С. розглядали проблеми молодіжного 
безробіття та шляхи його подолання [4]. 

Незважаючи на наявність великої кількості думок, які знайшли своє відображення в науковій літературі, 
поки що політика держави не спрямована на забезпечення для молоді достатньої кількості робочих місць та ство-
рення можливостей для самореалізації в сучасних умовах розвитку України. Молодь – це соціально-демографічна 
група, яка відрізняється сукупністю вікових характеристик й особливостями соціального стану. Молодь, висту-
паючи як інноваційний потенціал суспільства, є однією з самих вразливих груп на сучасному ринку праці через 
свої вікові, соціально-психологічні й професійні особливості. Чисельність молоді в Україні наприкінці 2012 року 
становила понад 12,9 млн осіб і це майже 30 % населення країни. Тому молодь є важливим стратегічним ресурсом 
суспільства, яка визначає політичне, економічне та соціальне майбутнє країни [5].

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2014 р. склав 7,5 % 
до загальної кількості працездатного населення країни. Серед жінок цей показник склав 6,4 %, серед чоловіків – 
8,5 %, серед міського населення – 7,6 %, серед сільського – 7,4 %. Найвищий рівень безробіття характерний для 
вікової категорії від 15 до 24 років – 17–18 % [6]. Розглянемо, наскільки в країнах Європи та Азії поширилася про-
блема молодіжного безробіття, наприклад, в Німеччині – 7,8 %; Японія – 6,8 %; Сербія – 48,9 % Іспанія – 57,3 % 
тощо [7].

На сьогодні посиленню напруги на українському молодіжному ринку праці сприяли такі фактори: криза 
в економіці, демографічний фактор, ліквідація робочих місць із менш жорсткими вимогами та створення нових – 
з більш жорсткими вимогами найму, перехід підприємств у руки приватних власників.

Існує ще одна проблема: студенти часто не можуть адекватно оцінити себе, завищуючи свою «вартість» 
на ринку праці. У докризові часи, коли не вистачало кваліфікованих фахівців, роботодавці готові були бра-
ти випускників вишів на достатньо високу заробітну плату і компенсаційний пакет. Сьогодні ринок праці, як 
і раніше, відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. Тільки на деяких підприємствах існує стабільність у прийнятті 
молодого фахівця на роботу з подальшим навчанням його з метою підвищення професійної майстерності. Але 
безробіття серед молоді зростає, потреба молодих спеціалістів у працевлаштуванні не відповідає перспективній 
кількості робочих місць на ринку праці [6].

Соціально-економічні наслідки молодіжного безробіття є більш складними та глибокими, ніж безробіття 
дорослого населення. 

Крім економічних, безробіття має суттєві негативні соціальні наслідки. Тривале безробіття призводить 
до втрати самоповаги, кваліфікації, розладів в сім'ї, збільшення злочинності в країні, поглиблення бідності та 
зубожіння молодих сімей (як наслідок – збільшення розлучень, абортів, зниження народжуваності, збільшення 
кількості безпритульних і покинутих дітей, дітей-сиріт); відтоку молодих фахівців до розвинутих країн; пошу-
ку альтернативних форм заробітку у сфері неформальної економіки і тіньового бізнесу та підриву інтересу до 
освіти [4]. 

Молодіжне безробіття сьогодні не тільки проблема України, ця проблема досягла рівня загальносвітової 
і вимагає негайного вирішення як у нашій, так і в інших країнах, тому для її подолання потрібно вивчати як вда-
лий, так і негативний досвід інших країн, необхідно впроваджувати результати спільних зусиль із боку урядів усіх 
країн і міжнародних організацій [8].

Європейські країни застосовують комплексний підхід до молодіжної політики, що охоплює працевлашту-
вання, формальну освіту, здоров'я, житло, культуру та ін. Цей підхід підтримується міжнародними організаціями. 
Рада Європи визнає, що «молодіжна політика повинна мати міжсекторальний вимір». У Білій книзі ЄС наголо-
шено на необхідності врахування молодіжних питань в інших сферах, таких як працевлаштування, освіта, фор-
мальне і неформальне навчання, соціальна інтеграція, імміграція, охорона здоров'я та навколишнього середови-
ща, гендерна рівність та ін.

Наприклад, у Німеччині до 60 % витрат на реалізацію молодіжних програм припадає на комунальний 
рівень (близько 10 % комунального бюджету), а 35 % – на земельний. Це дозволяє надавати більш адресну до-
помогу молодим людям з урахуванням локальних і регіональних соціально-економічних реалій та потреб [5]. 
В Австрії немає загальнонаціонального визначення молодіжної політики. У дев'яти землях Австрії прийнято зако-
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ни про молодь, що визначають і структурують повноваження на федеральному, регіональному і муніципальному 
рівнях. У Швейцарії законодавчою основою дитячої та молодіжної політики є «Закон про надання допомоги 
молоді» (1989 p.). В рамках цього закону уряд Швейцарії виділяє щорічно 6,5–7 млн швейцарських франків на 
підтримку молоді [6]. Молодіжна політика Великобританії охоплює багато сфер – житло, дозвілля, працевлаш-
тування, здоров'я, правосуддя. Уряд витрачає 371 млн фунтів стерлінгів на підтримку служб молоді кожного року. 
Середній відсоток їх фінансування становить 1,05–1,12 % бюджету на освіту [8].

Україна також намагається приділяти проблемам молоді якомога більше уваги. Протягом останніх років 
уряд нашої країни створив чимало законів, які сприяють працевлаштуванню молодих спеціалістів. Серед них 
можна виділити такі: Закон України «Про зайнятість населення»; Ст. 7 Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді»; Кодекс законів про працю України. 

Таким чином, можна запропонувати наступні заходи для зниження рівня безробіття серед молоді у віці 
від 15 до 24 років. Поліпшенню становища молодіжної зайнятості може сприяти: розробка та прийняття 
спеціального Закону «Про гнучкі і нестандартні організаційні форми зайнятості», що передбачив би широке 
використання гнучких графіків робочого часу і закріплював умови дії тимчасових і сезонних контрактів; ство-
рення окремої біржі праці (або спеціальних відділів) саме для працевлаштування молоді; розробка проектів, 
орієнтованих на фінансування активних заходів сприяння зайнятості молоді; встановлення доплат до окладів мо-
лодим працівникам (цей захід може виступити певним стимулом до пошуку роботи молодими людьми); роз-
робка та впровадження дієвого механізму фінансової та іншої підтримки підприємств, установ та організацій, що 
беруть участь у реалізації цієї програми з працевлаштування молоді [9].

Таким чином, слід зазначити, що аналіз ситуації на українському ринку показав, що кризові тенденції погли-
блюються. Рівень безробіття, який з 2010 р. до 2013 р. почав падати, з 2013 р. знову почав зростати. Тому негатив-
ними тенденціями залишається нераціональна структура зайнятості, недостатньо високий її рівень, збільшення 
безробіття серед молоді. Вирішення цих проблем вимагає активної і збалансованої політики зайнятості, яка 
повинна бути спрямована на підвищення рівня зайнятості, та відповідності структури попиту та пропозиції 
робочої сили, підвищення її мобільності. У цілому ефективність регулювання зайнятості та безробіття залежить 
від злагодженої співпраці держави, роботодавця та найманого робітника.
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Анотація. Проаналізовано основні аспекти елементів податкової системи в Україні№; розглянуто при-
чини, завдання і напрями реформування податкової системи України в контексті створення Податкового 
кодексу; запропоновано рекомендації щодо оптимізації використання податкових інструментів під час рефор-
мування соціально-економічної системи України. 

Ключові слова: податкова система, податкова реформа, оподаткування, бюджет.

Аннотация. Проанализированы основные аспекты элементов налоговой системы в Украине; рассмо-
трены причины, задачи и направления реформирования налоговой системы Украины в контексте создания 
Налогового кодекса; предложены рекомендации по оптимизации использования налоговых инструментов при 
реформировании социально-экономической системы Украины.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая реформа, налогообложение, бюджет.

Annotation. The article analyzes the main aspects of the elements of the tax system in Ukraine, examined the rea-
sons, objectives and directions of reforming the tax system of Ukraine in the context of the creation of the Tax Code, pro-
posed recommendations for optimizing the use of tax instruments in reforming the socio-economic system of Ukraine.

Кeywords: tax system, tax reform, taxation, budget.

У кризовий для крaїни чac нaйбільш гоcтро поcтaє проблемa cтaбілізaції економіки. Ефективним інcтру-
ментом непрямого регулювaння економічних процеcів є оподaткувaння. Caме cтaн подaткової cиcтеми тa її 
недоcконaліcть в Укрaїні обумовлює aктуaльніcть обраної теми. 

Доcлідженнями в цьому нaпрямку зaймaлиcя тaкі вітчизняні нaуковці, як В. Пиcьменний, який доcліджувaв 
шляхи реформувaння подaткової cиcтеми Укрaїни, Ю. Половинчaк виcвітлив нові перепони нa шляху мінімізaції 
подaткової cиcтеми. В прaцях Я. Вертелецької, І. Бaрaновcької тa Т. Вaрвaрич доcліджувaлиcя проблеми рефор-
мувaння подaткової cиcтеми Укрaїни в умовaх кризи [2].

Метою доcлідження є визнaчення оcновних недоліків і виділення перcпектив розвитку подaткової cиcтеми 
Укрaїни в процеcі утворення дохідної чacтини бюджету крaїни. 

Про вaди подaткової cиcтеми Укрaїни йдетьcя не тільки у чиcленних нaукових доcлідженнях, a й у виcновкaх 
урядовців. Зокремa, у Держaвній прогрaмі економічного і cоціaльного розвитку Укрaїни нa 2010 рік зaзнaчaєтьcя, 
що «нормaтивно-прaвовa бaзa оподaткувaння в Укрaїні зaлишaєтьcя неоднорідною, a окремі зaконодaвчі норми – 
недоcтaтньо узгодженими, a інколи й cуперечливими. Крім зaконів, питaння оподaткувaння і доcі регулюютьcя 
декретaми Кaбінету Мініcтрів Укрaїни, укaзaми Президентa Укрaїни. Внacлідок нaявноcті у зaконодaвчих aктaх 
норм непрямої дії знaчнa кількіcть питaнь у cфері оподaткувaння регулюєтьcя підзaконними нормaтивно-
прaвовими aктaми. Тaкож cпоcтерігaєтьcя велике подaткове нaвaнтaження нa бізнеc, недоcконaлий порядок 
aдмініcтрувaння подaтків і зборів, розгaлуженa cиcтемa пільг, якa призводить до нерівних умов ведення бізнеcу, 
тa нaявніcть різномaнітних cхем мінімізaції подaткових зобов’язaнь» [4].

Наразі питання ухилення від сплати податків стоїть досить гостро. Так, лише протягом 2014 року здійснено 
3374 перевірки суб'єктів господарювання, викрито 1,7 тис. злочинів про ухилення від сплати податків в особливо 
великих розмірах, у тому числі 530 злочинів, де ухилення складає понад 1 млн грн. Сума завданих державі збитків 
по кримінальних справах, закінчених провадженням та направлених до суду з обвинувальним висновком, стано-
вить 444,7 млн грн, з яких відшкодовано державі 175,1 млн грн. Також виявлено 1,2 тис фактів порушень подат-
кового законодавства шляхом використання легальними платниками податків послуг суб'єктів господарювання 
з ознаками «фіктивності» та порушено 1,1 тис. кримінальних справ [5].

Подaтковa cиcтемa є зaпорукою нaповнення бюджету крaїни, доcтaтнього для фінaнcувaння cоціaльних 
процеcів і розвитку в цілому Укрaїни тa регіонів, що не може бути не aктуaльним нa сьогодні.

Ідеaльнa подaтковa cиcтемa не функціонує в жодній крaїні cвіту. Не іcнує моделі ідеaльної подaткової 
cиcтеми, якa позбaвленa будь-яких недоліків. Cвітовий доcвід cвідчить, що нaйоптимaльніший рівень cукупного 
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оподaткувaння знaходитьcя в межaх 30 %. Нaйрозвинутішою у cвіті є економікa Cполучених Штaтів Aмерики, 
де cукупний рівень оподaткувaння не перевищує 33 %. У крaїнaх, де він доcягaє 40 % (Німеччинa) aбо 45–50 % 
(Швеція, Фінляндія), починaє зроcтaти держaвний борг, знижуєтьcя ефективніcть економіки. Cьогодні крaїни із 
виcокою нормою вилучення доходів змушені трaнcформувaти cиcтему оподaткувaння, оcкільки іcнуючa систе-
ма вже вичерпaлa cебе. Подaткові реформи, що проводятьcя у розвинутих європейcьких крaїнaх, cпрямовaні нa 
ліберaлізaцію cиcтеми оподaткувaння з метою зaпобігaння відтоку кaпітaлу [2].

Подaтки – це однa із форм вирівнювaння доходів юридичних і фізичних оcіб з метою доcягнення cоціaльної 
cпрaведливоcті й економічного розвитку. Тому теоретики й прaктики прaцюють нaд тим, aби cтворити тaку 
подaткову cиcтему, якa б зaбезпечилa оптимaльне конкурентне cередовище для бізнеcу й одночacно булa ефек-
тивним фіcкaльним інcтрументом.

Оcновними недолікaми діючої подaткової cиcтеми є: нерівномірніcть і неcпрaведливіcть розподілу подaт-
ко вого нaвaнтaження; перетворення подaткової cиcтеми у чинник пригнічення економічного зроcтaння тa 
інвеcтиційної aктивноcті, cтимулювaння ухилення від cплaти подaтків і відтік кaпітaлів зa кордон; великa кількіcть 
нормaтивно-прaвових aктів із питaнь оподaткувaння – більш як 500 нормaтивно-прaвових aктів, нормaми яких 
повинні володіти тa керувaтиcь нa прaктиці як плaтники подaтків, тaк і прaцівники оргaнів держaвної подaткової 
cлужби Укрaїни [4]; неузгодженоcті тa протиріччя окремих норм подaткових зaконів, їх неcтaбільніcть, безcиcтемне 
нaдaння пільг і перекручувaння cуті окремих видів подaтків; неврегульовaніcть прaвових гaрaнтій для учacників 
подaткових відноcин, відcутніcть прозорих і ефективних мехaнізмів зaхиcту прaв плaтників подaтків; проблемa 
подвійного оподaткувaння; великa кількіcть мaлоефективних подaтків, які потребують іcтотних aдмініcтрaтивних 
витрaт, що перевищують доходи бюджету [3].

Розглянувши нaявні проблеми, можнa дійти виcновку, що оcновними зaвдaннями вдоcконaлення подaткової 
cиcтеми в Укрaїні мaють бути: формувaння нового інcтитуційного cередовищa оподaткувaння, cприятливого 
для реaлізaції принципу рівноcті вcіх плaтників перед зaконом, недопущення будь-яких проявів подaткової 
диcкримінaції, формувaння відповідaльного cтaвлення плaтників до виконaння cвоїх подaткових зобов’язaнь; 
підвищення регулюючого потенціaлу подaткової cиcтеми нa оcнові зaпровaдження інновaційно-інвеcтиційних 
преференцій; зaбезпечення більш рівномірного розподілу подaткового тягaря між плaтникaми подaтків; демо-
крaтизaція подaткової cлужби Укрaїни, a caме змінa ідеології її функціонувaння у роботі з плaтникaми тa міжнa-
родними пaртнерaми.

Нaрaзі подaтковa cлужбa вже доcяглa певних позитивних зрушень, зокремa в митній політиці тa оподaт-
кувaнні підaкцизних товaрів. Держaвнa Подaтковa Aдмініcтрaція розробилa Cтрaтегічний плaн розвитку держaвної 
подaткової cлужби Укрaїни, де cформовaні пріоритетні цілі щодо aнтикорупційної діяльноcті, cкорочення витрaт 
нa aдмініcтрувaння подaткової діяльноcті, переходу до cвітових цивілізовaних норм в оподaткувaнні тa інших 
вaжливих зaходів [1].

Удоcконaлення подaткової cиcтеми мaє відбувaтиcя шляхом поcтупового зниження подaткового тягaря 
в процеcі поетaпної подaткової реформи, оcновними елементами якої повинні бути: вирівнювaння умов опо-
дaткувaння шляхом викориcтaння подaткових пільг винятково як інcтрументa реaлізaції регулюючої функції 
подaтків, a тaкож знaряддя проведення інвеcтиційної тa cтруктурної політики; поcилення взaємодії подaткової 
cлужби Укрaїни з прaвоохоронними й іншими компетентними контролюючими оргaнaми, що дозволить 
здійcнювaти контроль зa зменшенням ймовірноcті нacтaння подaткових злочинів, удоcконaленням інформaційно-
aнaлітичної роботи у подaткових оргaнaх; cвоєчacніcть і повнотa роз'яcнення оргaном подaткової cлужби норм 
подaткового зaконодaвcтвa відповідно до потреб кориcтувaчa.

Таким чином, чинна подaтковa cиcтемa Укрaїни не повною мірою відповідaє вимогaм нинішнього cтaну еко-
номіки тa cуcпільних взaємовідноcин і вимaгaє кaрдинaльної зaміни окремих елементів подaткових мехaнізмів. 
Почaтковим кроком змін cтaло прийняття Подaткового Кодекcу Укрaїни. Формувaння cуcпільної cвідомоcті 
щодо обов'язку і cплaти подaтків допоможуть плaтникaм подaтків обов'язково відчути cуcпільну ефективніcть 
їх cплaти, що нaдacть cуcпільcтву можливіcть зaбезпечувaти ті чи інші cпільні потреби вcіх громaдян. У цьому 
процеcі учacть подaтківців, економіcтів і фінaнcиcтів, їхня взaємодія тa взaємоузгодженіcть дій необхідні для вті-
лення реформи у реaльніcть cьогодення. 

Вважаючи, що ідеальної податкової системи не існує, податкову систему України необхідно вдосконалити. 
Для цього необхідно залучити іноземних інвесторів в країну, використавши легкість ведення бізнесу в Україні, 
дешевизну (проте високу ефективність) робочої сили. Також необхідно жорсткіше боротися з корупцією в нашій 
країні.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Анотація. Наведено фактори доцільності використання методики Кайдзен, зокрема 5S, для підвищення 
рівня організації робочого місця як елемента якості трудового життя.

Ключові слова: Кайдзен, 5S, методика, організація робочого місця, якість трудового життя.

Аннотация. Приведены факторы целесообразности использования методики Кайдзен, в частности 5S, 
для повышения уровня организации рабочего места как элемента качества трудовой жизни.

Ключевые слова: Кайдзен, 5S, методика, организация рабочего места, качество трудовой жизни.

Annotation. In the article presents the factors feasibility of using Kaizen techniques, in particular 5S, to improve 
workplace organization as an element of quality of working life.

Кeywords: Kaizen, 5S, techniques, workplace organization, quality of working life.

В умовах кризового соціально-економічного стану країни, коли моніторинг трудової діяльності став менш 
ефективним, необхідно приділяти увагу питанням контролю зайнятості, задоволення працівниками своєю робо-
тою, плинності кадрів та інших факторів, які тісно пов’язані з якістю трудового життя (ЯТЖ) на підприємствах.

Питаннями покращення якості трудового життя займається велика кількість науковців, таких як М. А. Горє-
лов, А. П. Єгоршин, А. М. Колот, Н. В. Романова. Зокрема, питаннями впровадження методології Кайдзен у сучас-
ний менеджмент займаються О. Л. Чуланова, А. В. Глюта, І. І. Сидорко, Р. П. Сімонов, О. Г. Суханов, І. Ю. Решет-
нікова. Але і в наведених дослідженнях не приділялась достатня увага зв’язку технології Кайдзен з покращенням 
якості трудового життя.

Актуальність цієї статті полягає в тому, що для підтримки належного рівня ЯТЖ або його підвищення ре-
комендовано використовувати нові методики, які не потребують особливих витрат із боку власників підприємств 
будь-якого типу.

Визначень поняття якості трудового життя існує дуже багато, але автором особисто виділено визначення та-
ких учених, як А. М. Колот [1] і Н. В. Романова [2], які найбільш точно відображають сутність ЯТЖ. Узагальнюючи 
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їх думку, можна зазначити, що ЯТЖ – це систематизований інтегральне узагальнення, яке показує умови праці 
в найширшому розумінні, ступінь їх відповідності потребам працівників, можливість застосування людського 
капіталу через працю.

ЯТЖ персоналу формується під впливом багатьох різноманітних факторів, які можна розділити на дві гру-
пи: зовнішні та внутрішні.

Зовнішні чинники – це ті чинники, які формуються незалежно від діяльності підприємства, але впливають 
на цю діяльність та ЯТЖ в цілому. До таких можна віднести політичні, економічні, соціальні, культурні, техноло-
гічні й інші чинники.

Через те, що до зовнішніх чинників частіше потрібно пристосовуватися, а внутрішні можна контролю-
вати, доцільно звернути увагу саме на внутрішні, що формуються під впливом управлінської та кадрової по-
літики підприємства, його соціальної орієнтації. За змістом можна виділити такі найбільш значущі внутрішні 
чинники [3]:

а) зміст і організація праці персоналу;
б) організація підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу;
в) оцінка і атестація персоналу;
г) організація робочого місця;
ґ) розвиненість організаційної культури;
д) система стимулювання персоналу;
е) дотримання трудового законодавства.
На перший погляд здається, що стану цих чинників повинен приділяти увагу роботодавець або уповно-

важені ним особи, але, на думку автора, для покращення ЯТЖ необхідною є комплексна та всебічна взаємодія 
і співпраця роботодавця та найманого працівника з питань соціально-трудових відносин.

Система, яка спрямова саме на це, з’явилася після Другої світової війни і має назву Кайдзен, а згодом термін 
«Кайдзен» став позначенням однієї з важливих концепцій теорії менеджменту [4]. Для відновлення японської еко-
номіки було залучено американських експертів, діяльність яких полягала в проведенні тренінгів, які ґрунтувалися 
на статистичних методах контролю виробництва. Першочерговим завданням учасників навчання був перегляд 
навчального фільму про робочі інструкції, робочі методи та відносини на робочому місці.

Основний вектор уваги система Кайдзен спрямовує на «якість персоналу», тому що саме від персоналу за-
лежить якість продукції, яка випускається, і послуг, які надаються. Ця система залучає до процесу поліпшення 
трудової діяльності кожного працівника – від керівника найвищої ланки до рядового співробітника.

Кожен співробітник організації пропонує окремі пропозиції на регулярній основі (тобто не епізодично про-
тягом місяця або року, а постійно). У більшості випадків вони не носять глобального характеру, а є незначними 
вдосконаленнями. У цьому і полягає сутність системи Кайдзен – велика кількість незначних змін призводить до 
істотного поліпшення якості трудового життя [4].

Кожен роботодавець прагне до цього для своїх працівників, тому що систематичні зміни прямопропорцій-
но впливають на продуктивність праці, а отже, і на обсяг вироблених товарів і послуг. Але не кожен роботодавець 
готовий здійснювати відповідні вкладення, бо це пов'язано з деякими ризиками та можливою неокупністю ви-
трат.

Якість трудового життя складається з величезної кількості чинників, серед яких важливе місце займає орга-
нізація робочого місця, за допомогою якої стає можливим скорочення часу виконання операцій та рухів або по-
кращення зручності перебування співробітника на робочому місці. Організація робочого місця – це управління 
робочим місцем із метою оптимізації діяльності [5].

Для реалізації цих можливостей технологія Кайдзен використовує методику 5S, яка допомагає правильно 
організувати робоче місце. Сам термін 5S походить від перших букв японських слів. До складу дій за методологі-
єю 5S входять (рис. 1):

Seiri – «необхідно відсортувати те, що не потрібно в роботі». Для виділення непотрібних елементів може 
застосовуватися спеціальне маркування. Якщо елементи, виділені маркуванням, не затребувані ніким під час ви-
конання роботи, то вони видаляються з робочого місця.

Seiton – «необхідно привести в порядок все, що потрібно в роботі». Ці елементи повинні бути в полі зору. 
Інструменти і пристосування повинні розташовуватися в тих місцях, де їх легко виявити.

Seiso – «робоче місце і все обладнання повинно бути чистим». Після закінчення робочого дня робоче місце 
повинно бути прибрано, а всі інструменти та обладнання розміщено на своїх місцях.

Seiketsu – «стандартизація перших трьох кроків». Ці дії повинні стати звичайною практикою роботи. Коли 
співробітники організації відчують поліпшення від правильної організації робочого місця, необхідно провести 
з  ними тренінг щодо виконання цих дій.
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Рис. 1. Склад дій за методикою 5S

Shitsuke – «підтримання сталої практики управління робочим місцем». Необхідно створити систему спо-
стереження і моніторингу за вмістом організованих і стандартизованих робочих місць [5].

Таким чином, систему Кайдзен доцільно використовувати на підприємствах будь-якого типу та форми 
власності, бо це не потребує фінансових витрат. Реорганізація робочого місця є першим кроком до покращення 
якості трудового життя, зокрема за допомогою методики Кайдзен, тому що організація робочого місця – це лише 
один з її елементів. Тому існує деяке поле для подальших досліджень використання технології Кайдзен для по-
кращення якості трудового життя.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Гончарова С. Ю. 
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Анотація. Розглянуто проблеми забезпечення, а також зарубіжний досвід пенсійного забезпечення та 
можливості його використання та удосконалення для поліпшення пенсійної системи в Україні.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы обеспечения, а также зарубежный опыт пенсионного обеспечения  
и возможности его использования и усовершенствования для улучшения пенсионной системы в Украине. 
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Annotation. The article deals with the problem of security, and foreign experience of pension provision and the 
possibility of its use, and enhancements to improve the pension system in Ukraine. 

Кeywords: рension Fund of Ukraine, market risk, capital markets, taxes, inflation, system, accumulation.

У світовій практиці дедалі ширше застосовується багаторівнева система пенсійного забезпечення, яка має 
три складові – солідарну (перший рівень), обов'язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову, або добро-
вільну накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність 
пенсійної системи. Адже солідарна і накопичувальна системи підвладні впливу різних ризиків: перша – вразлива 
щодо демографічних ризиків і досить стійка до інфляційних, а друга – навпаки. Також в умовах кризи накопичен-
ня можуть знецінюватися за рахунок переоцінки ринкової вартості цінних паперів. Учасники накопичувальної 
пенсійної системи беззахисні перед «ринковим ризиком» і інфляцією. В умовах старіння населення змінюється 
співвідношення працездатних і пенсіонерів. Сумарних відрахувань стає недостатньо для збереження рівня пен-
сій, їх розмір знижується за рахунок «запізнілої» індексації і коефіцієнт заміщення (відношення розміру пенсії 
до розміру заробітної плати) знижується. Також присутній ризик «політичного популізму», коли призначення  
і / або збільшення пенсій здійснюється без визначення джерел їх довгострокового фінансування [1, с. 193–200].

Різні аспекти пенсійного забезпечення розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних економістів. Зна-
чимий внесок у формування національної та зарубіжної концепції пенсійного забезпечення зробили Базиле- 
вич В., Кондрат І., Коваль О., Лондар Л., Погорєлова С., Терещенко Г., Лібанова Е., Плаксій М., Краулі Дж. та ін.

Теоретичні основи сучасних наукових підходів до визначення та оцінки важкості податкового навантаження 
в Україні, причин і наслідків його нерівномірного розподілу між суб’єктами господарювання, тенденцій і шляхів 
зміни закладені в роботах вітчизняних економістів: Андрущенка В., Вишневського В., Луніної І., Соколовської А. 
та ін. Проте спеціальних досліджень з питань податкового навантаження в Україні, незважаючи на дискусійний 
характер багатьох аспектів цієї проблеми, досі немає. Серед зарубіжних дослідників цього питання можна взяти 
до уваги праці таких вчених, як Гарбергер А., Стігліц Дж., Самуельсон П., та ін.

Поняття “податкове навантаження” можна визначити як ефекти впливу податків на економіку в цілому та 
на окремих їх платників, пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у результаті сплати податків 
і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання [2, с. 14–15].

Якщо розглядати українську пенсійну систему в динаміці розвитку, то виходить така картина: при настанні 
пенсійного віку, коли працівник офіційно отримує статус пенсіонера за віком, другий рівень трансформується 
в додаткову державну пенсію, яка сформована за рахунок страхових відрахувань роботодавця і найманого праців-
ника (японська модель).

Якщо проаналізувати рис. 1, можна сказати, що в Україні порівняно з іншими розвинутими країнами до-
сить низький рівень недержавного пенсійного страхування, який становить 0,03 %, найбільшу частку займає со-
лідарна система – 99,97 %, а другий рівень взагалі відсутній [3]. 

© Островерхова А. В., 2016 
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Рис. 1. Середня частка пенсії з різних рівнів пенсійної системи у деяких країнах світу  
за 2013–2015 рр., %

Головною відмінністю між Україною та країнами Заходу є вітчизняний рівень доходів фізичних осіб, що 
значно відстає від закордонного, та недовіра населення до фінансових установ. Важливою складовою процесу 
реформування має стати загальнонаціональна програма інформування громадськості й ознайомлення населення 
щодо цілей і завдань реформ пенсійного забезпечення. Усе це сприятиме забезпеченню належного рівня життя 
людей похилого віку в сучасних умовах [4, с. 204–208].

Для успішного здійснення реформування вітчизняної пенсійної системи потрібен час і вирішення таких 
важливих питань, як зростання виробництва, нарощування фінансових можливостей пенсійної системи, розши-
рення зайнятості працездатного населення, зменшення безробіття, підвищення заробітної плати, розширення 
бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення пенсійним страхуванням усіх юридичних і фізичних осіб  
[5, с. 18–20].

Сьогодні в Україні досить гостро стоїть питання податкового навантаження. Адже цей показник є основним 
критерієм ефективності системи оподаткування країни, який впливає на наповнення державних доходів, рівень 
податкових надходжень у структурі ВВП і частку ВВП на душу населення. 

Рівень податкового навантаження в Україні оцінюється по-різному. Майже всі експерти, які займаються 
оцінкою інвестиційного клімату в Україні, вважають, що він є несприятливим, оскільки оподаткування реального 
сектора економіки надто обтяжливе. Воно пригнічує процеси економічного відтворення, а підприємство може 
працювати рентабельно, як правило, лише за умов приховування своїх доходів від оподаткування. Більшість під-
приємців також вважають, що сучасна економічна ситуація в нашій країні не сприяє розвитку підприємницької 
діяльності, що важкий тягар податків приводить до таких негативних наслідків, як зниження ділової активності 
суб’єктів підприємницької діяльності, “тінізація” економіки, відтік національних капіталів за кордон. Унаслідок 
цього знижуються надходження в бюджет, зростає соціальна напруженість у суспільстві.

У країнах ЄС натомість поширені інші форми державної підтримки: звільнення деяких підприємств від 
необхідності ведення звітності про результати господарської діяльності та запровадження спрощеної системи 
бухгалтерського обліку і звітності; використання податків на оціночний дохід і мінімальних податків; податкові 
кредити (відрахування із суми нарахованого податку). Наприклад, інвестиційний податковий кредит (застосову-
ється у Бельгії, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Люксембургу, Нідерландах, Португалії, Франції та ін.) являє 
собою відрахування із суми нарахованого податку частини (відсотка) або всієї суми інвестицій, здійснених у ка-
піталомісткі сектори економіки, або виробництво з низькою нормою прибутку. У Франції і ФРН законодавство 
передбачає від 10 і більше видів податкових кредитів [6, с. 71–75].

Податкове навантаження у країнах з розвинутою ринковою економікою за 2014 рік показано у табл. 1.
Також для визначення податкового навантаження у країні необхідно звернути увагу на ставки податків. Для 

порівняння виберемо три податки, які займають основну частину в податкових надходженнях до бюджету у біль-
шості країн: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб і податок на додану вартість 
(ПДВ) (табл. 2).
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Таблиця 1
Податкове навантаження у країнах з розвинутою ринковою економікою

Країна Податкове навантаження, %
Австрія 41,9
Данія 48,9
Фінляндія 43
Франція 43,6
Німеччина 36,2
Італія 43,3
Норвегія 43,4
Іспанія 37,2
Швеція 48,2
Швейцарія 29,7
Великобританія 36,6
США 28,3

Таблиця 2
Ставки податків у країнах світу на 15.02.2013 р., %

Країна
податок з доходів

ПДВ
підприємств фізичних осіб

Австрія 25,0 21–50 21,0
Кіпр 10,0 20–30 15,0
США 25,0 38–59 25,0
Німеччина 30-33 15–45 19,0
Греція 25,0 0–40 19,0
Італія 31,4 23–43 20,0
Японія 30,0 5–50 5,0
Латвія 15,0 23,0 21,0
Польща 19,0 18 та 32 22,0
Великобританія 28,0 0–40 15,0
Україна 25,0 15,0 20,0
Данія 15-35 15–35 –

Як бачимо з даних табл. 2, ставки податків у країнах з розвинутою ринковою економікою дуже різноманітні. 
Це залежить від специфіки та орієнтації податкової політики у цих країнах. Для України характерне переважан-
ня непрямих податків, на відміну від країн із розвинутою ринковою економікою, де головна частина припадає на 
прямі податки.

Отже, у нашій державі основна частка податкового навантаження лягає на підприємства. Порівняно низька 
частка прибуткового податку з громадян у дохідній частині бюджету України зумовлена низьким рівнем заробіт-
ної плати і, відповідно, рівнем життя більшості населення.

На жаль, Україна не слідує світовому досвіду та самостійно намагається вирішити проблеми оподаткування 
в часи кризи. Замість того, щоб шукати можливості послабити податкове навантаження, уряд шукає нові способи 
наповнити бюджет. Наприкінці 2012 року – на початку 2013 року були підвищені деякі акцизи та ставки подат-
ків. Таким чином, уряд України не лише не збільшить надходження у державний бюджет, але й ускладнить і без 
того нелегке становище підприємств і населення. Збільшиться тінізація економіки, рівень безробіття та “зарплата 
в конвертах”, що в результаті зменшить податкові надходження.

Отже, оптимальний рівень податкового навантаження, який в нашій країні, на думку автора, порівняно з ін-
шими країнами дуже високий та залишає бажати кращого, тобто зниження його рівня є важливим чинником 
для забезпечення ділової активності, розвитку виробництва й економіки в цілому, а також соціально-політичної 
стабільності крани.

Для поліпшення свого становища Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, ви-
користовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки й умов розвитку нашої країни, створювати 
умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що приведе до поступового 
збільшення надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження були до-
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цільно розподілені [7]. За умови ефективного реформування податкової системи в частині зниження реального 
податкового навантаження Україна матиме шанси стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції у надсвіто-
вому просторі.

Україні необхідно поступово зменшувати податкове навантаження і кількість податкових привілеїв [8, с.  40–
42]. Про це заявив глава представництва МВФ в Україні Макс Альєр, передає кореспондент РБК – Україна: «Зараз 
в Україні високе податкове навантаження, але проблема ще й у тому, як використовуються зібрані кошти. Це 
відбувається не завжди ефективно. Тому податковий вантаж треба зменшувати поступово, що збільшить ефек-
тивність системи, і передбачити невеликі виключення. Один виняток – це нормально, але якщо таких винятків 
багато, то це погіршує ситуацію, тому численні привілеї та податкові канікули зрештою призводять до того, 
що всі втрачають», – сказав М. Альєр. Він також зазначив, що з початку кризи Україна значно збільшила розмір 
держборгу, який в певний час навіть перевищував зростання ВВП і реформування податкової системи – це лише 
один з кроків для вирішення проблеми держборгу.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Яременко О. Р. 
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Annotation. The features of forming and implementing a dividend policy of companies in the current economic 
conditions, singled out proposals for the creation of more favorable conditions for the implementation of the common 
interests of businesses and their owners through dividend relationships.

Кeywords: the dividend policy, dividends.

В сучасних умовах ефективна дивідендна політика є дуже важливою для вітчизняних підприємств. Необхід-
ність вироблення дивідендної політики обумовлена тим, що: з одного боку, виплата дивідендів повинна забезпе-
чити захист інтересів власників і створити передумови для зростання курсової ціни акцій, і в цьому розумінні їхнє 
збільшення є позитивною тенденцією; з іншого боку, збільшення виплати дивідендів скорочує частку прибутку, 
реінвестованого у розвиток виробництва. Дивідендна політика вже давно стала важливою частиною загальної 
стратегії розвитку фірми, через що проблема формування дієвої дивідендної політики набуває особливої акту-
альності для сучасних українських підприємств.

Питанням дивідендної політики присвячені праці таких учених: Ковальова К. [1], Дмитрієва І. [2], Олексан-
дренко І. [3] та ін.

Мета дослідження: узагальнення теоретичних засад формування та реалізації дивідендної політики на ві-
тчизняних підприємствах.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» дивіденди – це частина чистого прибутку, розподі-
лена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у статутному капіталі підприємства [4].

Дивідендна політика підприємства – це сукупність стратегічних і поточних рішень щодо розподілу резуль-
татів діяльності акціонерного підприємства [5, с. 155].

Приймаючи рішення в галузі дивідендної політики, слід враховувати, що вони впливають на ряд ключових 
параметрів фінансово-господарської діяльності підприємства: величину самофінансування, структуру капіталу, 
ціну залучення фінансових ресурсів, ринковий курс корпоративних прав, ліквідність та ряд інших.

Також слід враховувати, що інвестори можуть високо оцінити вартість акцій підприємства навіть і без ви-
плати дивідендів, якщо вони добре ознайомлені з програмою розвитку, причинами невиплати й напрямками 
реінвестування прибутку. Отже, підприємства на різних етапах свого розвитку можуть застосовувати такі види 
дивідендних політик: політику нульового дивіденду, політику 100 % дивіденду, політику фіксованого дивіденду, 
політику фіксованого дивіденду з преміальними виплатами та політику виділення на дивіденди фіксованого від-
сотка з прибутку.

В Україні сьогодні переважає тенденція до невиплати дивідендів взагалі або їх виплати за залишковим 
принципом. Переважна більшість вітчизняних акціонерних компаній взагалі не розробляють стратегії реалізації 
дивідендної політики, що зумовлено, насамперед, збитковою або низькорентабельною діяльністю та вимушеніс-
тю спрямовувати значну частину чистого прибутку на поповнення оборотних коштів, розширення виробництва 
та ін. [1, с. 6].

Акціонери негативно відносяться до підприємств, які скорочують дивіденди, тому що пов'язують таке ско-
рочення з фінансовими труднощами компанії і можуть продати свої акції, впливаючи на зниження їх ринкової 
ціни.

У періоди стабільної економічної ситуації інвестори віддають перевагу підприємствам, що сплачують ди-
віденди. Це свідчить про їх високу корпоративну культуру, прозорість роботи та відповідність доходів власників 
результатам діяльності акціонерних товариств. Проте в періоди економічного зростання виплата дивідендів може 
бути розцінена негативно, оскільки дивідендні виплати будуть сприйматись як проїдання інвестицій, що могли 
б бути вкладені в проекти з високою дохідністю. В будь-якому разі рішення про виплату дивідендів не повинно 
загрожувати економічній безпеці підприємства.

Виплата дивідендів залежить не тільки від наявності та розміру прибутку, а й від бажання власників контр-
ольного пакета акцій прийняти рішення про виплату дивідендів. Навіть за наявності прибутку, достатнього для 
нарахування дивідендів, власники контрольного пакета акцій акціонерних товариств можуть приймати рішення 
про відмову від нарахування дивідендів з причини прагнення реінвестувати прибуток,  максимально використати 
внутрішні можливості для подальшого розвитку підприємства або внаслідок небажання власників контрольного 
пакета ділити прибуток з іншими акціонерами [6, с. 9].

При визначенні проблем формування дивідендної політики вітчизняних підприємств слід враховувати, що 
затвердження дивідендної політики українських підприємств здійснюється самими акціонерами, у той час як 
у західних країнах дивідендна політика корпорації визначається тільки менеджерами. Але оптимальне рішення 
повинно знаходитись посередині. Тому пропонується при визначенні дивідендної політики орієнтуватися на вза-
ємодію інтересів акціонерів і менеджерів компанії.

Інсайдери, до яких віднесено менеджерів підприємства й контролюючих акціонерів, не зацікавлені у випла-
ті поточних дивідендів, віддаючи перевагу використанню активів підприємства в особистих цілях. Водночас після 
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сплати дивідендів акціонерам і, відповідно, повернення прибутку на їхні інвестиції інсайдери підприємства вже 
не звітують про подальше використання нерозподіленого прибутку [2, с. 106].

Дроблення акцій як форми дивідендів приносить власнику таких акцій дохід від приросту ринкової вартості 
акцій, оскільки, як свідчить практика, сумарна ринкова вартість акцій після дроблення стає дещо вищою за вар-
тість акцій до проведення дроблення. Акціонер, у свою чергу, може отримати дохід, продавши частину належних 
йому акцій. Збільшення кількості акцій в обігу паралельно забезпечує збільшення їхньої ліквідності.

Реалізація підприємством дивідендної політики у формі викупу акцій на ринку відповідає перш за все ін-
тересам інсайдерів підприємства, які отримують можливість штучного завищення рівня дивідендних виплат, 
оскільки зменшується база нарахування дивідендів на величину викуплених акцій, підвищення за рахунок коштів 
підприємства рівня контролю над підприємством з боку інсайдерів за рахунок відносного збільшення частки 
останніх, забезпечення позитивного впливу на кон'юнктуру ринку акцій певного підприємства, що має суттєве 
значення для подальшого фінансування фірми [3, с. 18].

Стабільний рівень дивідендних виплат може сигналізувати про те, що вкладений інвесторами в підприєм-
ство капітал працює ефективно. Отже, за інших рівних умов дивідендні виплати позитивно впливають на ринко-
вий курс корпоративних прав. З іншого боку, відсутність дивідендів або їх різке коливання свідчить про нестабіль-
ність і ризиковість підприємства-емітента корпоративних прав. Як наслідок – ринковий курс падає. Щоправда, 
інвестори можуть високо оцінити вартість акцій підприємства навіть і без виплати дивідендів, якщо вони добре 
проінформовані про його програми розвитку, причини невиплати або скорочення виплати дивідендів і напрям-
ки реінвестування прибутку [7, с. 198].

Отже, якщо підприємство планує залучати кошти за рахунок додаткової емісії, йому слід реалізувати диві-
дендну політику, спрямовану на підвищення ринкового курсу корпоративних прав.

Оптимізація процесів виплати дивідендів – чи не єдиний шлях до формування позитивного корпоративно-
го іміджу підприємства. Саме тому керівництво акціонерних товариств повинно максимально уважно ставитися 
до цієї сфери та спонукати менеджмент підприємства до пошуку компромісу між власними інтересами й інте-
ресами акціонерів [4].

Отже, з огляду на вищесказане, політика виплати дивідендів має на увазі прийняття рішення про розподіл 
прибутку підприємства між його акціонерами або реінвестування. А саме це рішення може вплинути на ринкову 
ціну акцій підприємства як сприятливим, так і несприятливим чином. Тому потрібно шукати оптимальне спів-
відношення використання чистого прибутку, за якого мінімізуються витрати на залучення капіталу та дивіденд-
ної політики, яка не має впливати на оптимізацію структури капіталу.
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Анотація. Розглянуто визначення терміна «конкурентні переваги». Проаналізовано існуючі класифіка-
ції конкурентних переваг підприємства. Визначено основні характеристики конкурентної переваги та об-
ґрунтовано необхідність розробленої стратегії.
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Аннотация. Рассмотрены определения термина «конкурентные преимущества». Проанализированы 
существующие классификации конкурентных преимуществ предприятия. Определены основные характери-
стики конкурентного преимущества и обоснована необходимость разработанной стратегии.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, сущность конкурентного преимущества, классифика-
ция конкурентных преимуществ, теоретические подходы.

Annotation. Existing classification competitive advantages were analyzed. Main characteristics of competitive 
advantage identified and the necessity of the developed strategy.

Кeywords: competitive advantage, the nature of competitive advantage, classification competitive advantages, 
theoretical approaches.

Постановка проблеми. Розкриття конкурентних переваг підприємства та їх сутності має впливове зна-
чення для його управління, адже для того, щоб протистояти конкурентам на ринку, а саме іншим виробникам 
аналогічного товару, розвиток організації повинен були спрямований на виявлення конкурентних переваг.

Але сьогодні серед науковців існує багато поглядів до визначення сутності та класифікації конкурентних 
переваг підприємства. Різноманіття поглядів та думок щодо цієї категорії зумовлює необхідність у аналізі, струк-
туризації та упорядкуванні підходів щодо визначення та класифікації конкурентних переваг підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із дослідників, що вніс помітний вклад у теорію конку-
ренції, а також дослідив поняття стосовно конкурентоспроможності, вважається М. Портер. Серед інших інозем-
них вчених, хто займався дослідженням конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, можна виділити 
таких: Ж.-Ж. Ламбен [1], П. Дойль [2], Р. Уенслі, а також Ф. Котлер. Щодо розробок управління конкурентни-
ми перевагами цими аспектами займалися Т. Кляйн, Е. Еренберг, Г. Азоєв [3], А. Челенков, а також А. Войчак. 
У роботах цих учених розглядаються питання формування конкурентоспроможності підприємства, у тому числі  
і в стратегічному аспекті.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є аналіз та узагальнення факторів, які можуть забезпечити конку-
рентні переваги підприємств та їх класифікацію. Об’єктом дослідження виступає сутність конкурентних переваг 
як економічної категорії. Предметом є теоретичні підходи щодо з’ясування цієї сутності.

Виклад основного матеріалу. Якщо розглядати роботи дослідників, конкурентна перевага розглядається 
з боку споживача, тобто мається на увазі відмінна риса, яка може дати вигоду. Та існує думка, що конкурентна пе-
ревага має виходити зі споживчої цінності, але зараз у сучасній літературі неможливо знайти чіткого визначення 
саме сутності конкурентної переваги [4].

Конкурентні переваги – це особливості продукту, які забезпечують організації перевагу над прямими конку-
рентами. Тобто переваги визначаються методом зіставлення з найкращими з конкурентів (Жан-Жак Ламбен) [4].

Проаналізуємо 2 різних підходи – Ж.-Ж. Ламбена та М. Портера до класифікації конкурентних перевах 
(табл. 1).

Щодо Ж.-Ж. Ламбена, то у його роботах виведено його власне визначення цього поняття. А саме він визначає 
конкурентні перевагі як властивості продукту, які в той же час формують перевагу для підприємства над конку-
рентами. 

М. Портер зазначає, що родовище конкурентної переваги організації складається з методу, яким її види ді-
яльності виконуються, а також можуть посилювати один одного. 

© Паланджян К. К., 2016 
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Таблиця 1
Класифікації конкурентних перевах

3 групи чинників Ж.-Ж. Ламбена, які є основою  
конкурентної переваги [5]: Класифікація конкурентних переваг (М. Портер) [6]:

1) відмінна якість товару, тобто його підвищена цінність для спожи-
вача чи завдяки зниженню витрат, чи завдяки підвищенній ефек-
тивності продукту. Це дає підприємству додаткову владу на ринку, 
іншими словами примушує ринок сплачувати більш високу ціну;
2) витрати організації менші завдяки високій продуктивності. Під-
приємство отримує можливість стати більш прибутковою;
3) ключові компетенції, тобто особлива технологія, яка створює не-
повторну цінність

1) нові технології;
2) нові вимоги споживачів;
3) виникнення нового сегмента у галузі, зазвичай, завдяки освоєн-
ню нового виду продукції;
4) змінення вартості чи наявності компонентів виробництва;
5) змінення державного регулювання, наприклад, при формуванні 
стандартів щодо охорони навколишнього середовища тощо

За Портером, для співіснування конкурентних переваг і видів діяльності потрібно сформувати чітку стра-
тегію.

Їх вибір у стратегічному аспекті має фундаментальне значення для самих конкурентних переваг і їх стійкості. 
Також слід бачити різницю між операційною ефективністю та саме стратегією. Кажучи про операційну ефектив-
ність, М. Портер має на увазі виконання схожих операцій краще інших. Що стосується стратегічного позиціону-
вання, то він має на увазі провадження інших видів діяльності або схожої діяльності, але іншими шляхами.

Також виділяють поняття стійких конкурентних переваг, деякі вчені називають таким чином очевидні пере-
ваги. Наприклад, П. Дойль зазначає, що стійка конкурентна перевага – це відміна у вигідну сторону торгової про-
позиції одного підприємства від пропозицій підприємств-конкурентів, за рахунок якої покупці цільових ринків 
обирають на її користь. Серед умов, за рахунок яких і забезпечуються стійкі конкурентні переваги, можна виді-
лити такі: вигоди для покупців; рентабельність організації; унікальність товару; неспроможність конкурентами 
повторити; кваліфікація працівників [2].

Такоє можна виділити основні характеристики конкурентних переваг:
відносність, яка може бути проаналізована тільки методом порівняння властивостей, що впливають на  −

ефективність продаж;
прив'язаність до конкретних ринкових умов і чинників (товар не обов’язково буде мати перевагу в ціні на  −

будь-яких географічних ринках);
залежність від багатьох різнорідних факторів, які є неконтрольованими (сучасна технологія впливає на  −

формування переваг стосовно якості, наприклад, але також може погіршувати параметри собівартості виробу за 
рахунок високих витрат на придбання).

Висновки. Проаналізувавши роботи зарубіжних вчених, можна зробити висновок щодо визначення кон-
курентних переваг. Для цого треба порівнювати з найкращими провідними конкурентами на цьому ринку. За 
рахунок переваг у наявних ресурсах або переваг, які формують операційну ефективність, можна отримати тільки 
тимчасовий результат. Саме тому важливим спрямування створення конкурентної переваги виступає створення 
ефективної стратегії розвитку цієї організації, яка повинна опиратися на неповторне позиціонування, орієнтацію 
на унікальні види діяльності. Це дасть можливість досягти довгострокових конкурентних переваг. 

Проблема з’ясування сутності конкурентних переваг залишається актуальною у зв’язку з активним висвіт-
ленням цієї теми у наукових джерелах та потребує проведення подальших досліджень у напрямку класифікації, 
структуризації та упорядкування теоретичних підходів щодо визначення експортного потенціалу.

Науковий керівник – д-р екон. наук, професор Шталь Т. В. 
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Анотація. У дослідженні наведено підхід до розробки технології аналізу структури капіталу підприєм-
ства з використанням програмного комплексу CA ERwin Process Modeler r7.3; наведено контекстну діаграму 
досліджуваного процесу; проведено декомпозицію її складових.

Ключові слова: технологія, модель, аналіз, структура капіталу, ефективність використання капіталу.

Аннотация. Представлен подход к разработке технологии анализа структуры капитала предприятия  
с использованием программного комплекса CA ERwin Process Modeler r7.3; представлена контекстная диа-
грамма исследуемого процесса; проведена декомпозиция ее составляющих.

Ключевые слова: технология, модель, анализ, структура капитала, эффективность использования ка-
питала.

Annotation. The article presents an approach to the development of the capital structure analysis technology en-
terprise with complex software CA ERwin Process Modeler r7.3; рresents contextual diagram of the investigated process; 
carried out the decomposition of its constituents.

Кeywords: technology, model, analysis, capital structure, efficient use of capital.

Капітал підприємства виступає однією з найважливіших ключових фінансових категорій. Це зумовлено 
тим, що саме капітал формує фінансову базу ефективної діяльності суб’єкта господарювання, а структура капіта-
лу виступає чинником його фінансової стійкості та стабільного розвитку. Саме тому удосконалення аналізу струк-
тури капіталу з метою забезпечення його оптимального складу та максимізації ефективності його використання 
є актуальним.

Багато вітчизняних учених присвятили свої роботи удосконаленню аналізу капіталу підприємств. Серед них 
О. Д. Василик, В. О. Мец, В. М Опарін, П. Я. Попович та ін. Однак поглибленого дослідження вимагає застосування 
спеціального інструментарію у процесі аналізу структури капіталу, що було б спрямоване на підвищення рівня 
його деталізації та об’єктивності. 

Метою написання статті є розробка технології аналізу структури капіталу підприємства на основі застосу-
вання програмного комплексу CA ERwin Process Modeler r7.3.

Аналіз структури капіталу – це процес, що потребує високого рівня структуризації. У цьому зв’язку до-
цільним уявляється застосування методології ІDEF0, яка реалізується за допомогою програми CA ERwin Process 
Modeler r7.3. IDEF0 є системою, яка моделюється, представляється як сукупність взаємопов'язаних робіт, що 
у моделі відображаються у вигляді функціональних блоків, які поєднуються між собою за допомогою стрілок 
і вказують на тип взаємодії елементів діаграми [1]. Процес аналізу структури капіталу можна навести у вигляді 
діаграми, поданої на рис. 1.

В центрі контекстної діаграми відображається зміст досліджуваного процесу – аналіз складу, структури та 
ефективності використання капіталу підприємства. Вхідною інформацією для його проведення виступає фінан-
сова звітність підприємства: «Звіт про фінансовий стан підприємства» та «Звіт про сукупний дохід». На основі 
цієї інформації та методичного забезпечення здійснюється подальший аналіз використання капіталу. Методичне 
забезпечення включає методи та підходи, за допомогою яких відбувається реалізація вказаного процесу. Меха-
нізмом виконання функціонального блоку в цьому випадку виступає фінансовий аналітик, який за допомогою 
автоматизованого робочого місця (АРМ) виконуватиме аналіз капіталу. 

Аналіз складу, структури й ефективності використання капіталу підприємства здійснюється у три етапи, що 
відображено на рис. 2 як декомпозиція контекстної діаграми.

Розглянемо кожен із них детальніше.
Інформаційний етап включає в себе збір, перевірку, систематизацію  фінансової інформації, на основі якої 

за допомогою методичного забезпечення аналітиком проводяться необхідні розрахунки та їх аналіз.
Наступним етапом аналізу структури й ефективності використання капіталу підприємства є розрахунко-

вий, декомпозицію якого подано на рис. 3.

© Пасічник М. Ю., 2016 
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Рис. 1. Контекстна діаграма процесу аналізу структури капіталу
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Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми А0

Розрахункова частина аналізу структури капіталу складається з трьох основних етапів, по закінченню яких 
формується звіт стосовно проведених розрахунків. Першим етапом розрахунків є здійснення оцінки структури та 
складу капіталу підприємства через проведення горизонтального та вертикального аналізу структури капіталу. 
Результати аналізу дозволять визначити частки складових елементів капіталу, провести оцінку їх динаміки та 
встановити ступінь впливу кожного з них на загальний обсяг джерел фінансування підприємства.

Другим пунктом розрахункового етапу аналізу структури капіталу є обчислення коефіцієнтів, що харак-
теризують структуру капіталу. На першому кроці коефіцієнтного аналізу капіталу відбувається обчислення від-
носних показників, що характеризують структуру капіталу підприємства. Необхідність проведення їх розрахунку 
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полягає у визначенні рівня залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Результати проведених 
розрахунків відносних показників  структури капіталу узагальнюються для передачі на наступний етап аналізу 
капіталу.
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Рис. 3. Декомпозиція процесу здійснення розрахункового етапу аналізу капіталу

Перелік відносних показників структури капіталу підприємства, методика їх розрахунку та нормативні зна-
чення коефіцієнтів подано у табл. 1.

Таблиця 1
Показники, що характеризують структуру капіталу підприємства [2; 3]

Показник Формула Ф. 1 Нормативне значення
1 2 3

Коефіцієнт автономії
.1495
.1900

p
p  

≥ 0,5, збільшення

Коефіцієнт фінансової залежності
 

.1900

.1495
p
p

≤ 2, зменшення

Коефіцієнт фінансового ризику
.1900 .1495

.1495
p p

p
−

 
≤0,5, критичне значення –1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу
.1495 .1095

.1495
p p

p
−

 
> 0, збільшення

Коефіцієнт структури покриття 
довгострокових вкладень  

.1595

.1095
p
p

–
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1 2 3

Коефіцієнт довгострокового залучення 
коштів 

.1595
.1495 .1595

p
p p+  

0,4

Коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел

.1495
.1495 .1595

p
p p+  

0,6

Останнім у розрахунковому етапі аналізу виступає оцінка ефективності використання капіталу підприєм-
ства, що характеризує інтенсивність та ефективність використання сукупного капіталу та його складових [3]. По-
казники ефективності використання наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Показники ефективності використання капіталу [4; 5]

Показник Формула

Коефіцієнт фінансування
.1595 .1695 .1

.1900 .1
p p

p
− Φ

Φ  

Коефіцієнт відношення основних засобів до власних коштів
 

.1010 .1

.1495 .1
p
p

Φ
Φ

Коефіцієнт структури позикового капіталу
.1695 .1

.1900 .1495 .1
p

p p
Φ

− Φ  

Рентабельність власного капіталу
.2359 .2

.1495 .1595 .1
p

p p
Φ

+ Φ  

Тривалість обороту капіталу в днях
 

Коефіцієнт оборотності сукупного капіталу
.2000 .2.
.1900 .1

p
p

Φ
Φ  

Коефіцієнт оборотності власного капіталу
.2000 .2.
.1495 .1

p
p

Φ
Φ  

Останньою заключною стадією аналізу структури капіталу підприємства є реалізація аналітичного етапу, 
декомпозицію якого наведено на рис. 4.

Першим етапом є остаточна перевірка розрахунків, обробка даних, що було отримано у процесі розрахунку 
показників. Перевірену та згруповану інформацію аналітик повинен ретельно проаналізувати для формування 
подальших висновків. Заключною стадією цього етапу є формування аналітичного звіту.

Отже, застосування програмного забезпечення CA ERwin Process Modeler r7.3 для побудови технології ана-
лізу структури капіталу підприємства дозволяє забезпечити високий рівень деталізації вказаного процесу, його 
об’єктивність і використання отриманих результатів для розробки управлінських рішень щодо оптимізації струк-
тури капіталу підприємства.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Берест М. М.  

Закінчення табл. 1
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електронні гроші та їх Використання  
В україні
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Анотація. Проаналізовано сучасний стан платіжних систем, їх значення для розвитку електронної 
комерції. Визначено подальші перспективи розвитку електронних грошей і платіжних систем в Україні, 
а також висвітлено ключові проблеми та недоліки електронних грошей. Досліджено електронні гроші на базі 
смарт-карт і на базі мереж. 

Ключові слова: електронні гроші, смарт-карти, мережеві гроші, грошовий файл, електронна платіжна 
система, платіжна система.

Аннотация. Проанализировано современное состояние платежных систем, их значение для развития 
электронной коммерции. Определены дальнейшие перспективы развития электронных денег и платежных 
систем в Украине, а также освещены ключевые проблемы и недостатки электронных денег. Исследованы элек-
тронные деньги на базе смарт-карт и на базе сетей. 

Ключевые слова: электронные деньги, смарт-карты, сетевые деньги, денежный файл, электронная пла-
тежная система, платежная система.

Annotation. In article probalby townhouse with renovated mill Platina systems, h znachennya for the development 
of e comerc. Viznacheno pedals and prospects of development “pennies I Platina systems in Ukraine, and takozh Visio key 
problems that nadoli” pennies. Dolce electron Groshi but on smart cards and on bus traps.

Кeywords: electronic money, smart cards, network money, cash-file, electronic payment system, payment system.

В останні роки у зв’язку з появою нових інформаційних технологій і зростанням популярності електро-
нної торгівлі отримали розвиток електронні платіжні системи, головним елементом яких є електронні гроші. 
Відповідно до визначення Європейського центрального банку електронні гроші являють собою вартість, яка є 
зобов’язанням емітента, що зберігається в електронній формі на деякому носії і прийняту як засіб платежу аген-
тами, відмінними від емітента. 

Тема розвитку електронних грошей і платіжних систем майже відсутня у вітчизняній науковій літературі, 
у  якій мало уваги приділяється теоретичним аспектам цієї проблеми. Питання електронних грошей і платіжних 
систем більш детально висвітлюється у роботах зарубіжних науковців, таких як: М. Вудфорда, М. Кінга, С. Кляй-
на, Г. Селджіна, А. Шамраєва, Б. Шміта, Б. Фрідмена. Питання емісії й обігу електронних грошей знайшли своє 
висвітлення у наукових працях В. Кравця, О. Махаєвої, В. Міщенка, П. Сенища та ін. Праці вказаних учених роз-
кривають сутність і значення електронних грошей і платежів у сучасних умовах. Проте останні тенденції на ринку 
платежів України вимагають додаткових досліджень за цим напрямком.

Метою статті є визначення подальшої перспективи розвитку електронних грошей і платіжних систем 
в Україні, а також висвітлення ключових проблем і недоліків електронних грошей. 

Платіжне середовище є найважливішою умовою існування електронної комерції. У мережевій економіці 
конкурентоспроможність її суб’єктів визначається рівнем розвитку і взаємної інтеграції торговельних і платіжних 
інструментів. Для ефективної комерційної діяльності необхідно, щоб банківські установи та платіжні системи 
могли «обробляти угоди в режимі реального часу, як усередині країни, так і з використанням зарубіжних валют 
на світових ринках». Саме в цьому напрямі розвиваються сьогодні платіжні системи та інструменти в мережевій 
економіці. За визначенням Національного банку України, електронні гроші – це одиниці вартості, які зберіга-
ються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим 
зобов’язанням емітента. Таке трактування електронних грошей фактично дублює загальноприйняте в Європей-
ському Союзі [1, с. 32–33].

До електронних грошей на споживчому рівні користувачі відносять будь-які платіжні сервіси, що дозволя-
ють здійснювати платежі за товари або послуги, проводити розрахунки між користувачами за допомогою елек-
тронних засобів зв’язку, зокрема за допомогою мережі Інтернет. За своїми споживчими властивостям електрон-
ні гроші схожі з звичайними грошима. Їх можна заробляти, оплачувати ними послуги та товари, передавати 
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й отримувати від інших людей, накопичувати на рахунках і т.п. Варто зазначити, як і у випадку зі звичайними 
грошима, платежі відбуваються в режимі реального часу, в деяких випадках і анонімно. Електронні гроші зазви-
чай поділяють на два типи: на базі смарт-карт і на базі мереж. І перша, і друга група підрозділяються на анонімні 
системи, в яких дозволяється проводити операції без ідентифікації користувача і не анонімні (персоніфіковані) 
системи, що вимагають обов’язкової ідентифікації користувача [2].

В цей час електронні гроші розглядаються як потенційний замінник готівки для мікроплатежів. Однак за 
своїми якостями електронні гроші здатні частково замінити або повністю витіснити при розрахунках готівку. 
Штучне обмеження суми, яка може зберігатися в електронному гаманці, викликане невпевненістю регуляторів 
у надійності і безпеки використання такого платіжного інструменту. Очевидно, що за відсутності негативних при-
кладів цей ліміт буде збільшуватися або зовсім скасований. 

Електронні гроші особливо корисні й зручні при здійсненні масових платежів невеликих сум. Наприклад, 
при платежах у транспорті, кінотеатрах, клубах, оплаті комунальних послуг, оплаті різних штрафів, розрахунках 
в Інтернеті тощо. Процес платежу електронними грошима здійснюється швидко, не виникає черг, не треба ви-
давати здачу, гроші переходять від платника до одержувача досить швидко. Електронні гроші коректніше всього 
порівнювати з готівкою, оскільки обіг безготівкових грошей обов’язково персоніфіковано і відомі реквізити обох 
сторін. У разі розрахунків електронними грошима достатньо знати реквізити одержувача грошей [3].

Для обігу електронних грошей використовуються досить складні технології і комерційні банки не завжди 
хочуть і здатні самостійно розвивати нові продукти. Основними причинами небажання банків розвивати проек-
ти, що пов’язані з електронними грошима, є: необхідність фінансувати розробки, результатами яких можуть ко-
ристуватися конкуренти; труднощі кооперації з іншими банками з метою розділити витрати на інноваційні роз-
робки; відсутність кваліфікованих фахівців у власному штаті; невпевненість у надійності аутсорсерів [4, с. 54–60]. 

Динаміка показників роботи систем електронних грошей, як у Європі так і в Україні, є позитивною. У той же 
час рівень проникнення технологій електронних грошей у сферу платежів сьогодні є невисоким. Емісія електро-
нних грошей на карткових носіях за відсутності в законодавстві належних положень регулюється нормами щодо 
емісії платіжних карток і здійснюється в Україні лише банками. 

Системи розрахунків електронними грошима на програмній основі, середовищем обігу яких є мережа Ін-
тернет, та небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності. Системи розрахунків 
цим типом електронних грошей потребують надання їм легального правового статусу. Класичні твори та доку-
менти міжнародних установ з питань створення та функціонування платіжних систем наголошують, що системи 
платежів і розрахунків будь-якого рівня та призначення для нормального розвитку мають спиратися на правове 
підґрунтя [5].

Електронні гроші забезпечують можливості для ефективного прибутку у сфері роздрібних платежів, проте 
їх розвиток не повинен наражати на небезпеку ні безперервне функціонування платіжних систем, ні стабільність 
фінансової системи. Більше того, ефективний прибуток може бути реалізований тільки за умови запровадження 
достатнього захисту електронних грошей для підтримки довіри до них суспільства. Необхідно чітко визначити 
можливі ризики та вжити заходів для їх запобігання; з них найбільшим є ризик неплатоспроможності емітентів, 
нерозуміння цього може призвести до негативних наслідків, що вплине на довіру користувачів до різних видів 
електронних платежів і, можливо, навіть на довіру до грошей взагалі.

Серед проблем з реалізацією проектів «електронних грошей» комерційними банками на ринку з’являється 
безліч дрібних проектів, основними проблемами яких на даний момент є: вкрай малий розмір реального ринку 
«електронних грошей»; пріоритетна орієнтованість законодавств у сфері платіжних систем на банківську галузь; 
велика кількість конкуруючих і погано орієнтованих на своїх споживачів технологій і відсутність стандартів. Оче-
видно, що проблеми нового ринку «електронних грошей» можуть вирішуватися тривалим еволюційним шляхом 
або за допомогою великих інфраструктурних проектів, ініційованих державами [6, с. 560].

Висновки. Можна стверджувати, що на сьогодні електронні гроші та електронні платіжні системи є дина-
мічним ринком як технічно, так і технологічно. На цей час в Україні не здійснюється спеціального державного ре-
гулювання електронних грошей. Банки безпосередньо не мають відношення до мережевих електронних грошей, 
забезпечуючи лише кінцеву точку введення-виведення грошових коштів у системи, і практично не є значущими 
гравцями на цьому ринку. На нашу думку, в майбутньому банки займуть якщо не лідируюче, то значуще стано-
вище в наданні цієї послуги.

Електронні гроші в їх фізичній формі – це файл, що містить число, що характеризує величину грошових 
коштів, що знаходяться у розпорядженні його власника, а також іншу спеціалізовану інформацію. Цей файл 
сформований кредитною організацією і зберігається на накопичувачах (у пам'яті) комп'ютера користувача. Дані 
з нього передаються до іншого комп'ютера за допомогою телекомунікаційних ліній і інших електронних засобів 
передачі інформації. В економічному ж сенсі електронні гроші являють собою емітовані кредитною організацією 
грошові знаки, представлені у вигляді інформації в пам'яті комп'ютера, що виконують функцію як засобу пла-



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

301

тежу, так і засобу обігу, а також інші функції грошей і володіють всіма основними властивостями традиційних 
готівкових кредитних грошей (банкнот і дрібної розмінної монети), процес оплати якими відбувається шляхом 
переказу (перезапису) їх з комп'ютера платника в комп'ютер одержувача. Іншими словами – це новий вид готів-
кових кредитних грошей.

Будучи зовсім новим інноваційним підходом у сфері грошово-кредитного обігу, електронні гроші не «впису-
ються» в існуючі національні правові акти країн світу. Ділова практика в цьому випадку є випереджаючою щодо 
правового регулювання процесів, які виникають.

Існують два варіанти виходу з цієї ситуації: з одного боку, можлива докорінна зміна законодавчої бази, роз-
робка та введення в дію нового законодавства; з іншого боку, в країнах, де вже існує певний правовий базис, який 
регламентує особливості не тільки традиційних, а й нових інструментів оплати, нові процеси можуть адаптувати-
ся до нього шляхом певного підлаштування під це законодавство або в результаті незначної його корекції.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пономаренко О. О. 
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Annotation. The paper identified the essence and methods of modeling business processes in the enterprise are ana-
lyzed. The basic purpose and reason for modeling business processes. The basic methodology for simulation of production 
processes and their features are identified.

Кeywords: process approach, business processes, business process modeling.

Основу діяльності будь-якої організації становлять її ділові процеси, або бізнес-процеси, які визначаються 
цілями й завданнями організації. Для кожної роботи, що входить у бізнес-процес, визначені тимчасові характе-
ристики, що визначають її місце в загальній послідовності робіт, умови ініціації й час виконання [1]. Вивчення 
бізнес-процесів із метою їх удосконалення завжди починається з їх моделювання і залежить від якості побудова-
них моделей.

Проблемам моделювання бізнес-процесів присвячено дослідження таких зарубіжних авторів, як А. Шеер,  
Д. Румбах, І. Якобсон, Г. Буч, М. Робсон, Ф. Уллах, М. Хамерсон, Дж. Чампі та ін.

Метою статті є дослідження основних аспектів моделювання бізнес-процесів, адже моделювання дозволяє 
проаналізувати не тільки як працює підприємство в цілому, як воно взаємодіє із зовнішніми організаціями, за-
мовниками та постачальниками, але і як організована діяльність на кожному окремо взятому робочому місці.

Моделювання бізнес-процесу – процес відображення суб'єктивного бачення потоку робіт у вигляді фор-
мальної моделі, що складається з взаємопов'язаних операцій [2]. Від якості побудованої моделі бізнес-процесів 
залежить їх правильне функціонування, результативність і можливість удосконалення в майбутньому. Тому це 
дуже відповідальна ділянка роботи, якій відводиться велика кількість часу при переході на процесне управління.

Моделювання бізнес-процесів здійснюється з метою створення реальної картини функціонування організа-
ції й процесів, що відбуваються в ній, а також виявлення поточних проблем організації і можливості їхнього вирі-
шення [3]. Модель повинна відображати структуру бізнес-процесів організації, деталі їх виконання і послідовність 
документообігу.

Рішення з моделювання бізнес-процесів звичайно приймається з декількох причин:
істотне зростання бізнесу за рахунок розширення напрямків діяльності (і як наслідок екстенсивний ріст  −

витрат);
вичерпання екстенсивного напрямку розвитку підприємства; −
втрата «технологічної прозорості» діяльності підприємства; −
усвідомлення керівництва підприємства в необхідності змін і розвитку. −

Моделювання бізнес-процесів організації включає два етапи структурне та детальне моделювання.
На етапі структурного моделювання в моделі мають бути відображені:

існуюча організаційна структура; −
документи й інші сутності, що використовуються при виконанні модельованих бізнес-процесів і необхідні  −

для моделювання документообігу, з описами їх основного змісту;
структуру бізнес-процесів, яка відображає їх ієрархію від більш загальних груп до приватних бізнес- −

процесів;
діаграми взаємодії для кінцевих бізнес-процесів, що відображають послідовність створення та переміщен- −

ня документів (даних, матеріалів, ресурсів тощо) між дійовими особами.
Підготовлена модель повинна бути узгоджена архітекторами та провідними програмістами, підтверджую-

чи, що структура бізнес-процесів зрозуміла.
Детальне моделювання бізнес-процесів виконується в тій же моделі і має відображати необхідну деталіза-

цію, повинна забезпечити однозначне уявлення про діяльність організації.
Детальна модель бізнес-процесу повинна включати [4]:

набір прецедентів, що відображають можливі варіанти виконання бізнес-процесів «як є»; −
діаграми дій, що детально описують послідовність виконання бізнес-процесів; −
діаграми взаємодії, що відображають схеми документообігу. −

Моделі повинні бути узгоджені з провідними фахівцями організації, що володіють необхідними знаннями.
У разі якщо після побудови моделей узгодження не було досягнуто – в модель повинні бути внесені необхід-

ні уточнення та корективи. Процес ітерації (узгодження, внесення коректив та уточнень) повинен повторюватися 
до моменту повного підтвердження, що модель зрозуміла й однозначно представляє деталі бізнес-процесів [5].

На цей час на ринку комп'ютерних технологій представлені кілька спеціальних програм, що дозволяють об-
стежувати підприємство і побудувати модель. Вибір методології та інструментів, за допомогою яких проводиться 
моделювання бізнес-процесів, основоположного значення не має.
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Основними засобами і методами моделювання виробничих процесів на цей час є ARIS (Architecture of 
Information Systems), IDEF (Integration Definition for Function Modeling). Вони володіють різними можливостями 
і призначенням.

Система ARIS являє собою комплекс засобів аналізу та моделювання діяльності підприємства. Її методичну 
основу становить сукупність різних методів моделювання, що відображають різні погляди на досліджувану си-
стему. Одна і та ж модель може розроблятися з використанням декількох методів, що дозволяє використовувати 
ARIS фахівцям з різними теоретичними знаннями і налаштовувати його на роботу з системами, що мають свою 
специфіку [1].

ARIS підтримує чотири типи моделей, що відображають різні аспекти досліджуваної системи:
організаційні моделі, що представляють структуру системи –  ієрархію організаційних підрозділів, посад  −

і конкретних осіб, зв'язку між ними, а також територіальну прив'язку структурних підрозділів;
функціональні моделі, що містять ієрархію цілей, що стоять перед апаратом управління, з сукупністю  −

дерев функцій, необхідних для досягнення поставлених цілей;
інформаційні моделі, що відображають структуру інформації, необхідної для реалізації всієї сукупності  −

функцій системи;
моделі управління, що представляють комплексний погляд на реалізацію бізнес-процесів у межах системи. −

Іншим підходом до вирішення завдань комплексного обстеження підприємств і моделювання складних сис-
тем з'явилася розробка стандартів і методології сімейства IDEF. За допомогою методології сімейства IDEF можна 
ефективно відображати й аналізувати моделі діяльності широкого спектра складних систем у різних розрізах. 
При цьому широта та глибина обстеження процесів у системі визначається самим розробником, що дозволяє не 
перевантажувати створювану модель зайвими даними [6].

На закінчення короткого опису існуючих методологій слід зазначити, що бізнес-процеси підприємства мо-
жуть бути представлені за допомогою стандартних блок-схем, але при цьому містити деякі додаткові спеціальні 
графічні об'єкти. Використання цих об'єктів дозволяє зробити блок-схеми процесів більш наочними та зрозумі-
лими для виконавців.

Таким чином, підприємство, що зважилося на оптимізацію бізнес-процесів, може вибрати методологію 
з декількох стандартних, використовувати найпростіші блок-схеми або, нарешті, розробити власну форму опису. 
Вибір методологій повинен базуватися на розумінні їх можливостей і недоліків, а також цілей використання ство-
рюваних моделей бізнес-процесів.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Котлик А. В. 
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Анотація. Розкрито та проаналізовано сутність аудиту персоналу, визначено основні об’єкти, запропо-
новано шляхи ефективного аудиту мотивації персоналу для поліпшення розвитку організації. 
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Аннотация. Раскрыта и проанализирована сущность аудита персонала, определены основные объекты, 
предложены пути эффективного аудита мотивации персонала для улучшения развития организации. 
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Annotation. The article disclosed and analyzed the nature of audit staff, the main objects, and the ways of the ef-
fective auditing motivation for improvement of the organization.
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Проблемaтикa aудиту мoтивaцї пeрсoналу є дoсить aктуaльнoю. В Укрaїні на цей період повільного та про-
блематичного розвитку економіки аудит персоналу так само практично не розвивається і є недосконалим та на-
уково необґрунтованим. Багато питань залишаються відкритими та потребують детального вивчення, наприклад, 
питання визначення ефективності діяльності. Отже, розроблення ефективної системи аудиту мотивації персона-
лу є на сьогодні актуальним. 

В умoвaх ринкoвoї екoнoміки виникaє нeoбхідність пoшуку нoвих фoрм і мeтoдів oцінювaння діяльнoсті 
підприємcтв, зoкремa систeми упрaвління перcoналом. Oдним із дiєвих зaсoбів oцінювaння персoналу 
пiдприємствa є aудит персoналу, який дoзволяє рoзрoбляти рекoмендації щoдо упрaвлiння пeрсoналoм, 
підвищeння eфективнoсті сoціально-трудoвої тa еконoмічнoї дiяльнoсті пiдприємcтвa. 

Питаннями аудиту мотивації персоналу займалися такі вітчизняні вчені: Л. Балабанова, О. Сардак, Т. Бі-
лорус, А. Кpедісов, А. Колот, О. Крушельницька, Д. Мельничук, В. Нестерчук, Л. Ніколаєнко, К. Шарапатова,  
Н. Панасюк, О. Ситнік, О. Ковальчук, Л. Червінська, М. Шаповал, а також відомі зарубіжні вчені: М. Армстронг, 
Т. Базаров, Л. Байєрс, Б. Генкін, Ф. Герцберг, Г. Десслер, П. Друкер, О. Єгоршин, О. Кібанов, А. Козлов, А. Маслоу, 
Е. Мейо, М. Мескон, Ф. Тейлор, В. Травін, В. Фокін, С. Шекшня та ін. Але досліджень ними різних систем ауди-
ту мотивації, наприклад, таких як система матеріального стимулювання, соціальне стимулювання, психологічне 
стимулювання тощо в комплексі було проведено недостатньо. 

Основною метoю є дoслідження aудиту мотивації персоналу. Необхідність розвитку управління мoтивацією 
персoналу зумовила актуальність теми, а тaкож мeту та зaвдання дoслідження. 

Гостра необхідність дослідження ефективності системи мотивації персоналу в організації призвела до по-
яви нового управлінського інструменту – мотиваційного аудиту. Сформувався він передусім на базі накопиченого 
досвіду аналізу ефективності мотиваційних систем різних підприємств, а потім вже – на науковій платформі  
[1, с. 18].

Мотиваційним аудитом персоналу є вид управлінської діяльності з діагностики та підвищення ефектив-
ності системи мотивації персоналу як управлінської підсистеми організації. Під час його проведення необхідно 
проводити аналіз та оцінку інформації про стан системи мотивації, її проблемні сфери і потенційніможливості,  
а також визначати напрями та способи корекції управлінського впливу.

Виявлення та задоволення матеріальних і нематеріальних потреб є найпотужнішим механізмом стимулю-
вання працівників, що забезпечує високий рівень їх зацікавленості і задоволеності трудовою діяльністю, знижен-
ня витрат і підвищення ефективності виробництва. 

Цілями проведення аудиту мотивації персоналу є: оцінка ефективності існуючої системи управління мо-
тивацією; визначення відповідності системи управління мотивацією; рекомендації з необхідного удосконалення 
системи мотивації; розробка системи стимулювання персоналу під нові цілі; оцінка відповідності системи мо-
тивації цілям підприємства; оптимізація витрат на управління мотивацією персоналу; оцінка обсягів ресурсів, 
необхідних для зміни системи мотивації та ін. 

Система аудиту мотиваційного впливу підприємства на персонал включає підсистему оцінки можливостей 
підприємства щодо мотивації персоналу, методів впливу на персонал, способів стимулювання персоналу та під-
систему формування стратегій управління мотиваційним впливом підприємства [2, с. 58]. 

© Пилипенко Т. Я., 2016 
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Ocкільки в будь-якій дiяльнocті неoбхіднo знaти свoї мoжливocті, то oцінка мoжливoстей підприємcтвa щoдo 
мoтивaції перcoналу є нaдзвичaйнo вaжливoю. До неї вхoдить оцінка ресурсних та упрaвлінських мoжливocтей. 
Оцінка рecурсів пoвинна включaти oцінку інфoрмаційних, трудoвих, фінaнсових, мaтеріальнo-технічних ресурсів. 
Аналізуючи упрaвлінcькі мoжливocті, неoбхідно звeртати увагу на oрганізаційну структуру та культуру, якіcть 
cиcтеми упрaвління підприємcтвoм. Наступним eлемeнтом aудиту мoтиваційнoго впливу нa персонал є підси-
стема oцінки мeтодів впливу, що застocoвує підприємcтво, на персонал. 

Так, мотиваційний аудит мoжна визнaчити як інструмент мeнeджменту та як прoцес дocлідження сиcтеми 
упрaвління мoтивацiєю пeрсoналу, oцiнки її відпoвіднocті cтрaтегії, цiлям підприємcтвa і ствoрення oснoви для 
її удocконалення.

Цей вид aудиту, як прaвило, oргaнізуєтьcя як внутрiшнiй і здiйcнюється керiвником, мeнeджерами з пeр-
сoналу абo кoнсультaнтaми з мeтoю виявлeння невідповідностей в організації мoтиваційної пoлітики, які вплива-
ють на формування мотиваційного стану підприємства [3, с. 58]. 

Слід зазначити, що завдання проведення мотиваційного аудиту можуть бути різними залежно від: ситуації, 
що склалися у підприємстві; цілей керівництва (розробка нової системи мотивації або удосконалення діючої); 
масштабів і специфіки діяльності підприємства; типу кадрової політики; особливостей кадрового складу під-
приємства; стану ринку праці тощо. Проте у будь-якому випадку завдання мотиваційного аудиту підприємства 
повинні відповідати таким вимогам, як: вимоги підприємства, вимоги мотиваційних програм підприємства, ін-
тересам і потребам персоналу, інтересам і потребам клієнтів [4, с. 43].

Основними завданнями мотиваційного аудиту є: контроль за трудовою активністю персоналу; перевірка до-
стовірності інформації, яка надається керівництву; оцінка якості інформації, що видається системою управління; 
надання висновку про діючу систему мотивації, інформації про мотиви працівників і розробка рекомендацій, 
спрямованих на удосконалення  системи мотивації. 

Аудит мотивації є складовою аудиту персоналу, застосування якого дозволить: підвищити силу впливу мо-
тивації та взаємозв’язку між засобами мотивації та результатами праці; оцінити мотиваційний потенціал праців-
ників, тобто сукупність мотивів, які справляють більший вплив; виявити резерви підвищення трудової активності; 
удосконалити системи оплати праці на підприємстві; покращити організаційний клімат та організаційну куль-
туру; підвищити соціальну відповідальність [5, с. 612]. 

Зaувaжимо, що суб’єктом при мотиваційному аудиті є аудитор, тобто компетентна особа в управлінні, 
мотивації персоналу, що досліджує мотиви працівників та діючу систему мотивації з метою її удосконалення 
в напрямі встановлення відповідності між заходами та мотивами і спрямована на підвищення рівня реалізації 
трудового потенціалу працівників. 

При відборі методів мотиваційного аудиту важливо враховувати, що під час його проведення може бути 
зачеплений як увесь персонал компанії, так і окремі його категорії. 

Методами прoведeння мoтиваційного aудиту мoжуть бути: експертні та структурoвані інтeрв’ю, анaліз ді-
ючої дoкумeнтації, спocтереження за рoботoю керівників, aнкетувaння і тecтувaння перcoналу, фoрмалізoвaний 
опис прoцедур, стaтистичні метoди обрoбки. 

До того ж мoтиваційний aудит пoвинен бути дoповнений анaлізом ефективнocті стимулювaння перcoналу, 
під час якого oцінюється відпoвідність cистеми cтимулювання кaдровій пoлітиці підприємcтва [5, с. 617]. 

На оснoві oцінки відпoвiдностi сиcтеми мoтивації пeрсoналу цілям підприємcтвa рoзробляється прoгрaма 
пoліпшення сиcтеми, а тaкож прoводяться рoзрахунки витрат, неoбхідних для впрoвадження неoбхідних змін.

Таким чином, аудит мoтивації перcoналу, ocoбливо в умoвах ринкoвої еконoміки, дозвoляє підвищити 
прибуткoвість оргaнізaції за рaхунок підвищення ефективнoсті та прoдуктивнocті перcoналу оргaнізації. В першу 
чергу, предметом аудиту персоналу мають бути трудовий колектив, його діяльність; організація, нормування, 
умови й охорона праці персоналу; дотримання прав і обов’язків працівників усіх рівнів, передбачених законодав-
ством України. 

Розробка та впровадження ефективної системи аудиту мотивації персоналу будь-якого підприємства має 
бути орієнтована на вивчення і задоволення потреб конкретного, окремо взятого працівника. Більше того, потре-
би людини не можна недооцінювати, адже вони є стимулом її роботи. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степанова Е. Р. 
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Сучасний ритм життя великих і малих міст характеризується динамічним розвитком технологічного про-
гресу, що постійно вдосконалюється науковою і виробничою сферою, що обумовлює необхідність частої зміни як 
самих умов праці, так і зміни підходів у їх організації. Тому забезпечення безпечних умов праці працівників стає 
головним завданням сторін трудових відносин у сучасних умовах.

Відомо багато науковців, які вивчали аудит персоналу, серед них: Прутков К., Волкова Ю., Харчева О., Шу-
мана С. та ін.

Метою статті є вивчення аудиту робочих місць на підприємстві, а також виявлення етапів його проведення.
Найчастіше прагнення до досягнення максимального рівня доходів при економії «скрізь і на всьому» з боку 

роботодавця, а також відсутність відповідної ініціативи з боку працівника, яке зумовлене небажанням вступати 
в  конфлікт зі своїм роботодавцем, призводить до сумних результатів.

За даними Міжнародної організації праці, щороку з причин, пов'язаних з трудовою діяльністю, від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань помирає два мільйони чоловіків і жінок. 

Центральне місце в організаціях відводиться аудиту робочих місць. Метою аудиту є їх чіткий опис, перевір-
ка придатності до користування та укомплектованості.

Аудит робочих місць проводиться за допомогою таких процедур: аудит продуктивності праці, що дозволяє 
визначити рівень продуктивності праці і порівняти його з рівнем на аналогічних або конкуруючих підприємствах; 
аудит укомплектованості персоналом, тобто штатних посад і їх відповідність кваліфікаційним характеристикам 
персоналу; аудит розвитку персоналу, тобто умов і можливостей розвитку персоналу з урахуванням напрямів 
стратегічного розвитку підприємства; стратегічний аудит персоналу, що дозволяє визначити, які робочі місця  
і в якій кількості потрібні підприємству у майбутньому.

© Погребняк А. В., 2016 
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Аудиту підлягають усі наявні в організації робочі місця. Ця процедура включає в себе: оцінку наявності кар-
ти робочих місць; наявність на підприємстві документів щодо забезпечення умов праці.

У процесі аудиту насамперед здійснюється опис робочого місця, тобто опис його основних характеристик 
і вимог, що до нього пред’являються. Аудитор користується уже складеним описом, перевіряючи його на досто-
вірність, а за його відсутності – складає опис самостійно за такою формою:

короткий опис суті робочого процесу, обов’язків працівника, рівня його відповідальності, умов його ро- −
боти;

специфіка робочого процесу – особистих і професійних характеристик; −
результати підбору працівників на робочі місця; −
оцінка розробки та впровадження програм підготовки кадрів і підвищення кваліфікації; −
порівняння планової і фактичної продуктивності праці; −
система винагород на підприємстві; −
програма безпеки і здоров’я персоналу. −

Аудит придатності робочих місць до користування здійснюється у п’ять етапів. На першому відбувається 
визначення загального уявлення про робочі місця та їх місцезнаходження на підприємстві. Аудитор вивчає або 
складає схеми організаційної структури підприємства, вивчає взаємозв’язок робочих місць.

На другому етапі аудитор робить вибірку робочих місць для перевірки. Аудит всіх без винятку робочих 
місць вимагає значних витрат часу та грошей, тому об’єктами аудиту виступають окремі типові робочі місця.

На третьому етапі відбувається збір первинної інформації, необхідної для здійснення аудиту. Для збору 
інформації слід вивчити виробничі паспорти. Для отримання від персоналу додаткової інформації про стан ро-
бочого місця, процес експлуатації використовують співбесіди та опитування.

На передостанньому етапі аудитор робить оцінку зібраній інформації. Цей етап становить перевірку по-
рядку експлуатації робочих місць на відповідність встановленим нормам.

А на останньому п’ятому етапі відбувається підготовка висновків і рекомендацій за результатами аудиту. 
Звіт аудитора про придатність робочих місць для експлуатації містить перелік недоліків і рекомендацій щодо їх 
усунення.

Результати опитувань і співбесід можуть бути оформлені у табличному вигляді. Кожен працівник заповнює 
окремий лист, аби уникнути впливу інших працівників на формування думки респондента. 

Таким чином, у сучасних умовах високорозвиненого виробництва, оснащеного складною технікою, необхід-
ний науковий підхід до організації праці на робочих місцях. Раціонально організоване робоче місце забезпечує 
умови праці, правильну побудову трудового процесу, позбавляє від зайвих і незручних рухів, дозволяє скоротити 
витрати часу, поліпшити використання устаткування, підвищити якість виконуваної роботи, забезпечити збере-
ження обладнання. Аудит робочих місць дозволяє проаналізувати стан робочих місць і виявити помилки, надати 
рекомендації щодо їх усунення. Аналіз питання про аудит робочих місць в подальшому буде використовуватись 
у практичних дослідженнях на підприємстві.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Доровськой О. Ф. 

Література: 1. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ; за заг. 
ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – Київ : КНЕУ, 2004. – 398 с. 2. Волкова Ю. Г. Атестація робочих місць [Електрон-
ний ресурс] / Ю. Г. Волкова. – Режим доступу : www.buscons.ru/attestatnew. 3. Прутков К. Значення атестації в 
управлінні [Електронний ресурс] / К. Прутков. – Режим доступу : studopedia.org/9-123496. 4. Про порядок про-
ведення атестація робочих місць за умовами праці [Електронний ресурс] : Закон України від 01.08.1992 № 442. – 
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF.
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Анотація. Дано авторське визначення економічної категорії ”молодіжне безробіття”. Вивчено причини 
та проаналізовано динаміку молодіжного безробіття України впродовж 2006–2014 рр. Визначено шляхи змен-
шення рівня молодіжного безробіття в економіці України.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, молодіжне безробіття, рівень молодіжного безробіття, моло-
діжний сегмент ринку праці.

Аннотация. Дано авторское определение экономической категории ”молодежная безработица”. Изучены 
причины и проанализирована динамика молодежной безработицы Украины в течение 2006–2014 гг. Определены 
пути снижения уровня молодежной безработицы в экономике Украины.

Ключевые слова: занятость, безработица, молодежная безработица, уровень молодежной безработицы, 
молодежный сегмент рынка труда.

Annotation. Authorial definition of economic category “youth unemployment” are given. Reasons of youth un-
employment are studied. Dynamics of youth unemployment in Ukraine during 2006–2014 are analysed. The ways of 
reduction of youth unemployment in Ukrainian economy are defined.

Кeywords: employment, unemployment, youth unemployment, youth unemployment rate, market segment of 
youth labour.

Вступ. Безробіття – це складна соціально-економічна проблема, що нерозривно пов’язана з людьми, їх 
виробничою діяльністю. В умовах ринку на кожному підприємстві виникають якісно нові системи соціально-
трудових відносин. Однак у ринковій економіці України ще не створені ефективні механізми використання трудо-
вих ресурсів, виникають нові та загострюються вже наявні проблеми в соціально-трудовій сфері, зростає безробіт-
тя. З огляду на це, дослідження теоретичних і практичних аспектів проблеми безробіття в Україні є актуальним 
науково-практичним завданням. 

Аналіз останніх публікацій. Теоретичні та практичні аспекти аналізу проблем безробіття в економіці 
України досить докладно висвітлені в роботах відомих українських учених, зокрема П. Василенко, А. Вороніна,  
В. Гейця, А. Гриценка [1], О. Грішнової, О. Зірко, А. Колота, Л. Кудіної [2], Н. Марціва, Я. Панаса [4], А. Стукалової, 
Р. Шабанова [6], А. Янішевської [7] та ін. Однак питання, пов’язані з аналізом динаміки молодіжного безробіття 
в  Україні, є недостатньо вивченими і потребують подальшого наукового опрацювання.

Мета статті. Метою цієї статті є дослідження причин, динаміки та шляхів зменшення рівня молодіжного 
безробіття в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ґрунтовний аналіз фахової наукової літератури [1–3; 5–7] показав, що існу-
ють різні підходи до визначення економічної сутності категорії ”молодіжне безробіття”. У цій статті автором під 
“молодіжним безробіттям” розуміється соціально-економічне явище, яке характеризується тим, що люди у віці 
від 15 до 34 років не мають роботи, зареєстровані у Державній службі зайнятості (ДСЗ), активно шукають роботу 
і здатні приступити до неї впродовж двох тижнів. Таке визначення найбільш повно розкриває зміст і основні кри-
терії молодіжного безробіття в умовах ринкової економіки України.

В Україні проблема молодіжного безробіття невпинно загострюється. До основних причин зростання рівня 
молодіжного безробіття в економіці України слід віднести:

1) тривалу економічну кризу в Україні і падіння обсягів промислового виробництва, що суттєво скоротило 
попит на молодих фахівців економічних і технічних спеціальностей;

2) вікові особливості молодіжного сегмента ринку праці, що пояснюється тим, що у віці від 15 до 24 ро-
ків людина ще не має достатнього досвіду роботи і, як наслідок, стійких конкурентних переваг на ринку праці  
[1, с. 134–138];

3) недосконалу територіальну структуру розвитку економіки України, що обумовлює диспропорції в рівні 
зайнятості серед молоді в різних регіонах країни;

© Погромська В. О., 2016 
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4) недосконалість норм українського законодавства з проблем зайнятості молоді, що не відповідає сучасним 
політичним, економічним і соціальним умовам [2; 3, с. 390];

5) розрив між вимогами роботодавців і знаннями, вміннями та навичками молодих спеціалістів;
6) суттєве скорочення робочих місць із менш жорстокими умовами і створення нових із більш жорстокими 

правилами прийому на роботу;
7) відсутність системи стажування студентів під час навчання і розподілу випускників вишів;
8) неефективна податкова система, яка не стимулює забезпечувати робочими місцями саме молодь  

[3, с. 392–393].
Проаналізуємо динаміку молодіжного безробіття в Україні за період з 2006 р. по 2014 р. На рис. 1 наведено 

дані, що характеризують рівень молодіжного безробіття в Україні за віковими групами: від 15 до 24 років, від 25 до 
29 років, від 30 до 34 років, а також загальний рівень безробіття серед молодих людей у віці від 15 до 34 років [4]. 
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Рис. 1. Динаміка молодіжного безробіття в Україні

З рис. 1 видно, що загальний рівень молодіжного безробіття (рівень безробіття серед молодих людей у віці 
від 15 до 24 років) в Україні впродовж 2006–2014 рр. зріс на 2 %: з 9,6 % до 11,6 %. Слід звернути увагу на те, що най-
більш високий рівень безробіття спостерігається серед молодих людей у віці від 15 до 24 років (14,1 % – у 2006 р., 
3,3 % – у 2008 р., 17,4 % – у 2010 р., 17,3% – у 2012 р., 23,1 % – у 2014 р.). Це випускники шкіл, технікумів, коледжів, 
вишів I–IV рівнів акредитації, а також абітурієнти, які вступили на 1 курс навчання [5, c. 12]. В цілому в аналізова-
ний період рівень безробіття у цій віковій категорії збільшився майже на 9 %, причому особливо несприятлива 
ситуація на ринку праці цього молодіжного сегмента спостерігається у 2014 р.

Щороку українські університети випускають більше, ніж 500 тис. фахівців, які не можуть влаштуватися на 
роботу. Тому не дивно, що рівень молодіжного безробіття в Україні є таким високим. Ситуацію погіршує і те, 
що деякі пропоновані спеціальності в учбових закладах України не відповідають сучасним ринковим вимогам. 
Це підтверджують і дані Державної служби зайнятості України, згідно з якими приблизно 5–7 % випускників ви-
шів щороку звертаються до ДСЗ України. Так, у 2013 р. роботу не змогли знайти понад 53000 випускників вишів,  
33500 випускників шкіл, технікумів, коледжів, а також 6300 випускників загальноосвітніх шкіл [6, c. 106].

Існує й інша проблема. З кожним роком істотно скорочується кількість бюджетних місць для навчання на 
денному відділенні, і не усі абітурієнти спроможні сплачувати за навчання по 15–20 тис. грн на рік. Це призводить 
до збільшення кількості молодих людей, які або йдуть в менш престижні учбові заклади, або взагалі відмовляють-
ся від отримання вищої освіти [7].

Щодо регіональних особливостей молодіжного безробіття в Україні, то впродовж 2006–2014 рр. найбіль-
ший рівень молодіжного безробіття характерний для Волинського, Житомирського, Закарпатського та Івано-
Франківського регіонів [7, c. 150–151]. Ймовірніше за все, це пов’язано з тим, що молоді люди їдуть навчатися (або 
шукати роботу) до більш розвинених регіонів (Київського, Дніпропетровського, Одеського) і, у випадку невдачі, 
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саме там стають на облік до Державної служби зайнятості України [7, с. 149]. Враховуючи низькі темпи створення 
нових робочих місць і природний приріст населення саме у цих регіонах, можна прогнозувати, що у подальшому 
ситуація із працевлаштуванням молоді у цих регіонах лише погіршиться.

Загострення проблем молодіжного безробіття в Україні вимагає відповідних заходів із реформування систе-
ми соціального захисту молоді. На нашу думку, такими заходами мають бути:

1) запровадження практики “бронювання” перших робочих місць для випускників технікумів, коледжів, 
вишів;

2) обов’язкове включення до навчального процесу студентів вишів програм стажування;
3) реформування податкової системи з упровадженням пільгового оподаткування для підприємств, що за-

безпечують робочими місцями молодих людей у віці від 15 до 24 років;
4) створення Молодіжної біржі праці; 
5) розвиток молодіжного підприємництва [2];
6) впровадження у навчальний процес студентів факультативних занять із організації і ведення власного 

бізнесу.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз динаміки молодіжного безробіття в Україні показав, що ця 

проблема є досить гострою. Так, у період з 2006 р. по 2014 р. загальний рівень молодіжного безробіття в Україні 
зріс з 9,6 % до 11,6 %, причому особливо це стосується молодих людей у віці від 15 до 24 років. Така ситуація по-
требує невідкладних заходів із реформування системи соціального захисту молоді, які, на думку автора, мають 
полягати у такому: пільгове оподаткування підприємств, що забезпечують робочими місцями молодих людей у 
віці від 15 до 24 років; обов’язкове включення до навчального процесу програм стажування; створення Молодіж-
ної біржі праці; розвиток молодіжного підприємництва. З огляду на це, подальші наукові пошуки автора будуть 
спрямовані на розробку практичних рекомендацій з розвитку молодіжного підприємництва в Україні.

Науковий керівник – канд. екон. наук, викладач Черкашина Т. С. 
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доп. / В. М. Геєць, А. А. Гриценко. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 247 с. 2. Кудіна Л.І. Моло-
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Аннотация. Исследованы особенности современной экономики Украины. Отражены качественные  
и количественные изменения в экономике и обществе. Рассмотрены методы улучшения позиций Украины на 
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Ключевые слова: мировое хозяйство, экспорт, золотовалютные резервы, рынок сбыта, специализация.

Анотація. Досліджено особливості сучасної економіки України. Відображено якісні та кількісні зміни 
в еко номіці та суспільстві. Розглянуто методи поліпшення позицій України на світовому ринку, особливості 
інтеграції в міжнародну економічну систему і світове господарство.

Ключові слова: світове господарство, експорт, золотовалютні резерви, ринок збуту, спеціалізація.

Annotation. In the offered article features of modern economy of Ukraine were investigated. High-quality and 
quantitative changes in economy and society are reflected. Methods of improvement of positions of Ukraine in the world 
market, feature of integration into the international economic system and the world economy are considered.

Кeywords: world economy, export, gold and foreign exchange reserves, sales market, specialization.

Актуальность данной статьи состоит в том, что необходимо определение путей проведения структурных 
преобразований в экономике страны и аппарате управления с целью повышения и закрепления роли Украины 
в международной экономической системе. Желание Украины ориентироваться не только на Европу, но и на взаи-
моотношения в области Европа – Северная Америка – страны СНГ. Геополитическое положение страны побуж-
дает Украину к активному участию в мировых интеграционных процессах. В научных работах таких экономистов, 
как С. Бердников Н. Якубовский, В. Геец, А. Чухно были представлены обоснованные рекомендации по поводу 
интеграции Украины в мировое хозяйство. 

На современном этапе развития вследствие неблагоприятной военной и политической атмосферы в стране 
экономика Украины не является стабильной, и её состояние продолжает ухудшаться. В первом квартале 2014 г. 
объём прямых иностранных инвестиций снизился на 6,2 млрд долл., или на 10,6 %, по сравнению с началом года 
[1], что свидетельствует о непривлекательности Украины для иностранных инвесторов. Также вследствие сокра-
щения государственного финансирования произошло снижение капитальных инвестиций на 23,1 % в годовом 
исчислении. 

Таким образом, отечественные предприятия не в силах возобновить инвестиционную активность за счет 
собственных средств. В первом квартале 2014 г. их прибыль возросла в 2,2 раза, в то время как убытки – в 5,5 раза. 
Сальдо имело отрицательный показатель в размере 128,5 млрд грн [2]. В период с декабря 2008 г. по декабрь 
2013 г. инфляция выросла на 26,3 %. Приблизительно за это же время размер внешнего долга увеличился на 40 %, 
а количество золотовалютных резервов сократилось на 40 %. При этом уровень жизни населения упал на 25 %, 
а объемы реального ВВП на душу населения – практически на 20 %. В первом квартале 2015 г. золотовалютные 
резервы (ЗВР) Украины демонстрировали разнонаправленую динамику. В первые два месяца они продолжали 
свое снижение. Переломным стал март месяц в связи с получением средств от МВФ в рамках Механизма рас-
ширенного финансирования (EFF) в сумме 4,872 млн долл. США, в том числе в пользу правительства в сумме 
2,633 млн долл. США. Также увеличению объема резервов в марте способствовало поступление средств в пользу 
Правительства в сумме 200 млн канадских долларов [2]. Кроме того, на уровень международных резервов оказали 
влияние интервенции Национального банка по покупке иностранной валюты на сумму 581,4 млн долл. США. 
Объем интервенций по продаже валюты составил 372,5 млн долл. США, из которых 281,3 млн долл. США было 
продано по адресным интервенциям государственным предприятиям НАК «Нафтогаз Украины» и ГП НАЭК 
«Энергоатом».

 Таким образом, Нацбанку удалось достичь положительного сальдо в своих интервенциях. В то же время 
платежи правительства и Национального банка Украины по погашению и обслуживанию государственного и га-
рантированного государством долга в иностранной валюте составили 906,9 млн долл. США в эквиваленте, в том 
числе 221,9 млн долл. США Международному валютному фонду [2]. Но несмотря на то, что золотовалютные 
резервы Украины увеличились, на них осталось высокое давление, что обусловлено наличием суверенных долго-
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вых обязательств, а также неблагоприятной экономической атмосферой Украины. С другой стороны, количество 
международных резервов Украины на сегодняшний день имеет достаточный показатель для выполнения обяза-
тельств и текущих операций правительства и Национального банка Украины. Негативное состояние экономики 
Украины, военные действия в зоне АТО препятствуют самостоятельному восстановлению уровня золотовалют-
ных резервов Украины. Но получение дополнительной финансовой помощи для нашей страны уменьшает риск 
снижения ЗВР. Таким образом, возникают затруднения с поступлением валюты в страну, поскольку значитель-
но снижаются показатели экспорта. Конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках имеет 
очень низкие показатели, для неё характерно глобальное падение во всех сферах. Это требует значительных уси-
лий правительства по стимулированию производителей к модернизации производства, а также снижению себе-
стоимости с одной стороны, а с другой стороны – по стимулированию к открытию новых рынков для украинских 
экспортеров. Динамика изменения ЗВР в 2000–2014 гг. отражала позиции украинского экспорта на мировых рын-
ках. По одной лишь металлургии объемы зарубежных продаж с 2007 по 2013 гг. снизились на 25 %, а цены просе-
ли на 30 %. Потребители из Европы и Азии сокращали объемы заказов, а страны MENA, кроме того, наращивали 
собственные мощности по производству. На рис. 1 изображена динамика изменения количества золотовалютных 
резервов Украины в период за 01.01.2013 – 01.05.2015.
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Рис. 1. Динамика изменения количества золотовалютных резервов Украины  
в период за 2013–2015 гг.

В 2007 г. за рубеж было продано 28,4 млн тонн металлопродукции по средней цене 750 долл. за 1 тонну. 
В 2013 г. показатели снизились до 22,6 млн тонн. При этом цена за 1 тонну металла спустилась к средней отметке 
550 долл. Таким образом, экспортные потери меткомбинатов составили 9 млрд долл. в год. Эта сумма соответ-
ствовала размеру внешнего госдолга Украины на 2013 г. На этом фоне собственники предприятий игнорировали 
необходимость вложений в модернизацию предприятий, усовершенствование качества продукции [2].

Следовательно, современная ситуация в Украине по поводу поступления валюты в страну – следствие оши-
бок управления предприятиями, занимающими основную роль в экономике, а также результат недостаточного 
расширения ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта. Украине потребуется до-
статочно длительный период для восстановления экономики и возобновления роста ЗВР. Это связано с необходи-
мостью структурно перестроить рынок сбыта отечественного экспорта. 

В настоящий момент необходима модернизация внешней торговли Украины, а также улучшение ее пози-
ций на мировом рынке. Внешняя торговля Украины не соответствует экономическому потенциалу государства, 
как по объему, так и по структуре экспорта и импорта. Преодоление существующих в стране недостатков воз-
можно путем более полного использования конкурентных преимуществ и образования общегосударственной 
системы, которая поддерживала бы экспортный потенциал Украины. 

Экспорт по данным на 2014 г. снизился на 14 % по сравнению с показателями на 2013 г. Самое большое паде-
ние экспорта произошло в промышленной сфере – 20 %, а также в машиностроении – 17 %, поскольку продукция 
данных отраслей в наибольшей мере экспортировалась в Россию. С другой стороны, потеря российского рынка 
сбыта является причиной модернизации производства, а также поиска новых рынков. 

В это же время вырос показатель экспорта сельскохозяйственных культур. Именно продукция данной от-
расли сегодня является основным двигателем украинского экспорта и источником притока иностранной валюты. 
В 2014 г. экспорт зерновых культур увеличился на 3 %, в то время как экспорт остатков пищевой промышленности 
и кормов для животных побил рекорд прироста в 2014 г., увеличившись на 20 %. Развитию данной отрасли, даже 
в период кризиса, способствуют несколько факторов, среди которых основными являются торговые преферен-
ции и квоты ЕС, а также активная деятельность Министерства агрополитики по реформированию сектора. Если 
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преодолеть другие проблемы в агросекторе, такие как неразвитая инфраструктура и отсутствие свободного до-
ступа аграриев к финансированию, то он будет развиваться еще динамичнее [3].

Также возрос экспорт товаров личной гигиены, канцелярии, бижутерии, что свидетельствует о прибыли 
в размере 110,7 млрд долл., но в это же время импорт данных товаров возрос почти на 30 %, что имеет и негатив-
ную тенденцию. 

Украина в основном экспортирует сырье, при чем за 2014–2015 гг. объем экспорта в ЕС вырос в 2 раза, что 
кажется положительным сдвигом. С другой стороны, для того чтобы в полной мере реализовать экспортный по-
тенциал страны, Украине необходимо перейти от сырьевой модели экономики к производству высокодоходной 
продукции и услуг. Для некоторых стран мира производство товаров и услуг за рубежом, а также международное 
движение капитала стали одним из основных способов работы на внешнем рынке. Для Украины характерно осу-
ществление прямого инвестирования капитала за рубежом, связанного с предпринимательской, снабженческо-
сбытовой деятельностью, туристическими, финансовыми, транспортно-агентскими и другими услугами  
[4, с. 132]. Важными направлениями интеграции Украины в мировую экономику являются соглашения о ре-
жиме свободной торговли, создание условий для развития кооперации, образования транснациональных 
промышленно-финансовых, производственных объединений и финансово-кредитных организаций. Однако вы-
сокий уровень потребления возможен лишь в условиях новой постиндустриальной цивилизации, для которой 
характерно инновационное развитие, а также переход к новому типу экономического роста, основанного на зна-
ниях достижения научно-технического прогресса. В данном случае интерес представляют показатели, которые 
характеризуют экономики государств, принимающих участие в международном товарообмене, их конкуренто-
способность на мировом рынке, а также динамика развития мировой торговли отдельных стран. Для Украины 
важно определение той международной специализации, которая принесёт наибольшую выгоду для всех её ре-
гионов в мировой торговле. Развитие внешней торговли будет перспективно при наиболее рациональном ис-
пользовании благоприятного географического положения Украины, наличии высококвалифицированной рабо-
чей силы по сравнительно невысокой цене, что предоставило бы возможность создания сборочных производств, 
ориентированных на внутренний и внешний рынок. Перспективными для Украины остаются такие высокотехно-
логические конкурентоспособные производства, как самолётостроение, судостроение, ракетно-космическая от-
расль, создание электронно-оптических изделий, навигационных приборов, радиотехнических систем [4, с. 133]. 
Важно закрепить и расширить инновационный потенциал. В странах с высоким уровнем развития промышлен-
ности характерной является зависимость специализации национальных экономик от особенностей экономиче-
ского разделения труда. Промышленность играет главную роль в формировании уровня экономического разви-
тия страны, поскольку она является одной из ведущих отраслей материального производства. В основу развития 
промышленного комплекса Украины должны быть положены такие экономические процессы, как инновация, 
глобализация, конкуренция, интеграция, а также активное развитие основных отраслей промышленности. 

Разрабатывая промышленную политику Украины, необходимо учесть новую геополитическую ситуацию, 
которая сложилась в результате расширения ЕС. Промышленность Украины может рассматриваться как серьёз-
ный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества со странами ЕС (Бельгия, 
Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Великобритания, Дания, Болгария), СНГ (Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Армения, Россия, Таджикистан, Туркменистан). Вступление Украи-
ны в ВТО открывает новые возможности в отношении роста объемов инвестирования, экспорта, но может приве-
сти и к разрушению производств, продукция которых недостаточно конкурентоспособна. Поэтому необходимо 
активизировать работу по улучшению международного сотрудничества промышленности Украины, переходу на 
международные стандарты качества, эффективному использованию возможностей, которые открывает вступле-
ние в ВТО [5, с. 10]. 

Ввиду высокого научного и технологического потенциала предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Украины они являются очень важными центрами развития высокотехнологичной, конкурентоспособной 
продукции гражданского профиля с долей 70–75 % от общего объема производства в отрасли [5, с. 19]. Государ-
ство должно стимулировать развитие кооперации отечественных производств такой продукции с высокотехно-
логичными предприятиями Европы, США, Японии, Китая. 

Таким образом, экономика Украины нуждается в преобразованиях, а именно необходима модернизация 
производства, изменения в структуре специализации страны, а также поиски новых рынков. Это позволит на-
шему государству улучшить позиции на мировом рынке, а значит, усилить международный интерес к стране, 
повысить ее инвестиционную привлекательность. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зайцева И. С. 
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Анотація. Розглянуто класифікацію методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприєм-
ства. Проведено оцінку конкурентоспроможності відносно іноземних конкурентів і запропоновано можливу 
стратегію розвитку.
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Аннотация. Рассмотрена классификация методов оценки международной конкурентоспособности 
предприятия. Проведено оценивание конкурентоспособности относительно зарубежных конкурентов и пред-
ложена возможная стратегия развития.

Ключевые слова: международная конкурентоспособность, предприятие, конкурентные преимущества, 
стратегия. 

Annotation. The article considers a classification of evaluation methods of international competitiveness of enter-
prises. The assessment of competitiveness has taken place in comparison with foreign competitorІ and a possible develop-
ment strategy is proposed.

Кeywords: international competitiveness, an enterprise, competitive advantages, strategy.

Актуальність. Можливість країни зайняти певне належне місце в глобальній економіці залежить від мож-
ливостей її фірм утримати гідне положення на світових ринках. Тому, враховуючи тенденції світового розвитку, 
необхідно проводити політику, спрямовану не тільки на зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, 
але й на комплексне підвищування ефективності і внутрішніх, і зовнішніх чинників, що забезпечують міжнародну 
конкурентоспроможність підприємства [1].

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем міжнародної 
конкуренції зробили такі вчені, як М. Портер, К. Конрад, Ч. Гілл, Дж. Майер [1], а також вітчизняні: Є. Волошин,  
В. Ковалевський, Л. Новошинський, І. Піддубний та ін. [2].

Метою дослідження є вирішення питання окреслення міжнародних конкурентних переваг промислового 
підприємства за лідерство на зовнішніх ринках за допомогою комплексного компаративного аналізу господар-

© Порхун А. Д., 2016 
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ської діяльності, основним завданням якої є зміцнення конкурентних позицій підприємства серед інших у ринко-
вому бізнес-середовищі.

Вступ. Для забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства проводиться оцінка ефек-
тивності ведення господарської діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, у процесі якої виявля-
ються слабкі та сильні сторони підприємства, приховані можливості та потенційні загрози. 

Але через широкий діапазон підходів до оцінювання конкурентоспроможності, що охоплює як вертикаль-
ний, так і горизонтальний об′єктивний ряд – від оцінки конкурентоспроможності товарів, підприємства, галузі до 
оцінки конкурентоспроможності окремих товарів підприємств та видів діяльності, це обумовлює неоднозначність 
підходів і методик оцінки конкурентоспроможності [2].

Узагальнивши наявні наукові дослідження з цього питання, наведемо класифікацію методів оцінки рівня 
міжнародної конкурентоспроможності підприємства (табл. 1).

Вихідним пунктом компаративного аналізу, що розглядається через призму міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства, є точна ідентифікація поточного позиціювання ПАТ «Завод «Південкабель» у зовнішньо-
му бізнес-середовищі, параметрів його господарської діяльності, сильних і слабких сторін.

Оскільки міжнародна конкурентоспроможність промислового підприємства досліджується як поняття, що 
характеризує його можливості випередити аналогічні підприємства за критеріями результативності господарської 
діяльності, виникає необхідність дослідити безпосередньо позиціювання підприємства серед іноземних конкурен-
тів. Окреслення позицій ПАТ «Завод «Південкабель» у міжнародному конкурентному середовищі запропоновано 
здійснювати з використанням графічного методу побудови багатокутника міжнародної конкурентоспроможності 
й математичного визначення ії рівня [3].

Багатогранність поняття міжнародної конкурентоспроможності обумовлює його залежність від численних 
факторів, що були об′єднані у п′ять груп: асортимент, ціна, рентабельність, технологія, фінансова стійкість. 

Таблиця 1
Класифікація методів оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Ознака Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності

За способом оцінки
Якісні

Кількісні

За формою представлення результату
Матричні
Графічні
Індексні

За ступенем урахування аспектів функціонування 
підприємства

Спеціальні
Комплексні

За можливістю прийняття стратегічних рішень
Поточні

Стратегічні

За напрямом формування інформаційної бази
Критеріальні

Аспектні

Залежно від об′єкта оцінки
Методи оцінки конкурентоспроможності персоналу

Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності продукції
Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності організації

Залежно від конкретизованої мети оцінки
Позиціонування у группі

Визначення динаміки позицій у групі
Визначення конкрентних переваг

Першим кроком при побудові багатокутника міжнародної конкурентоспроможності є ідентифікація осно-
вних параметрів міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств, що надалі слугуватимуть век-
тором дослідження. Попередньо сформовані п′ять груп показників і є необхідними векторами.

Наступним кроком стало визначення групи промислових підприємств, які необхідно проаналізувати на 
предмет ії міжнародної конкурентоспроможності стосовно ПАТ «Завод «Південкабель». Для наочного прикладу 
були вибрані такі підприємства, як Одескабель, Беларускабель, Казенергокабель і Helucabel.

Компаративний аналіз міжнародної конкурентоспроможності проводився із залученням провідних фахівців 
галузі для експертного оцінювання основних факторів міжнародної конкурентоспроможності. Результати оціню-
вання експертів у загальному вигляді приведені у табл. 2.
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Таблиця 2
Узагальнені результати експертного оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств 

кабельно-провідникової продукції

Критерії 
конкурентоспроможності Південкабель Одескабель Беларускабель Helucabel Казенергокабель

Асортимент 6 6 5 8 4
Ціна 7 6 6 9 5
Рентабельність 7 7 7 9 6
Технологія 7 8 7 9 7
Фінансова стійкість 7 7 6 9 5

За даними табл. 2 будуємо багатокутники міжнародної конкурентоспроможності.
Для побудови ідеального багатокутника, що слугуватиме еталоном конкурентоспроможного підприєм-

ства, за кожним вектором обираємо максимальне значення (10 балів) та аналогічно сполучаємо точки між собою 
(рис.  1).
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Рис. 1. Багатокутники міжнародної конкурентоспроможності підприємств  
кабельно-провідникової галузі

На підставі побудованих багатокутників (рис. 1) міжнародної конкурентоспроможності підприємств кабель-
провідникової промисловості проводимо компаративний аналіз рівня міжнародної конкурентоспроможності під-
приємств та визначаємо конкурентні переваги ПАТ «Завод «Південкабель».

Для розрахунку інтегрального показника міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Завод «Південка-
бель» необхідно порівняти площу його багатокутника з площами максимально можливого багатокутника (який 
вважається еталоном) та інших багатокутників, котрі графічно відображають рівень міжнародної конкурентоспро-
можності підприємств-конкурентів. 

Площа трикутника визначається добутком половини значень показників, відображених на сусідніх векторах 
(як сторони трикутника) та синуса кута між ними:

 α∆ = ⋅ ⋅ ⋅1
sin .

2
S a b

  (1)

З рис. 1 видно, що кути між собою рівні і становлять 72° (360° ÷ 5 = 72°). За даними таблиць Брадіса  
sin 72° –0,9511.

Спочатку необхідно знайти площу максимально можливого багатокутника. Для цього умовно оцінюємо 
кожний вектор його діяльності за максимальним, 10-бальним значенням.

Тобто  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  max
1

10 10 10 0,9511 475,6.
2

S

Для аналізу міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Завод «Південкабель» та обраних для дослідження 
конкурентів аналогічно знаходимо площу їхніх багатокутників із урахуванням відповідник експертних оцінок. 
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Проте для комплексного компаративного аналізу промислового підприємства з позицій оцінювання між-
народної конкурентоспроможності як гаранта його стабільного функціонування результатів розрахунку площ 
багатокутників недостатньо. Для цього необхідно розрахувати безпосередньо коефіцієнт міжнародної конкурен-
тоспроможності підприємств, який визначається відношенням площі багатокутника підприємства до площі мак-
симально можливого багатокутника:

 = ⋅
max

100%.i
k

S
K

S   
(2)

Отримані результати наведені у табл. 2.
Таблиця 2

Розрахунок площ багатокутників підприємств кабельно-провідникової промисловості

Підприємство Площа багатокутника Коефіцієнт міжнародної 
конкурентоспроможності

1 2 3
Південкабель 109,85 46,2%
Одескабель 110, 33 46,4
Беларускабель 91,78 38,60
Helucabel 186,97 78,63
Казенергокабель 69,90 29,4%

Отриманий результат свідчить про недостатньо високий рівень міжнародної конкурентоспроможності ПАТ 
«Завод «Південкабель». Однак функціонування досліджуваного промислового підприємства серед конкурентів на 
третій позиції дає можливість і час на розробку стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності цьо-
го підприємства.

Запропонований метод дозволив виявити такі слабкі місця публічного акціонерного товариства «Завод «Пів-
денкабель», як асортимент і технологія, за допомогою оцінювання довжини сторін кожного трикутника відповідно 
до отриманих експертних оцінок.

Висновки. Отже, для оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Завод «Південкабель» був 
використаний такий інструмент, як метод бальної оцінки. За результатами проведеного дослідження встановлено, 
що для забезпечення високого рівня міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Завод «Південкабель» необхід-
но використати тау міжнародну маркетингову стратегія, як диверсифікація, що буде спрямована на усунення не-
доліків асортименту та технології.
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Анотація. Досліджено теоретичні аспекти кадрового аудиту, особливості його проведення та викорис-
тання в управлінській діяльності.

Ключові слова: аудит, кадровий аудит, напрям і етапи кадрового аудиту, державний аудит, управлін-
ський аудит, кадрове діловодство.

Аннотация. Исследованы аспекты кадрового аудита, особенности его проведения и использования в управ-
ленческой деятельности.

Ключевые слова: аудит, кадровой аудит, направления и этапы кадрового аудита, государственный  
аудит, управленческий аудит, кадровое делопроизводство.

Annotation. This article is devoted to the research aspects of the personnel audit , especially its use in the conduct 
and management.

Кeywords: audit, human resources audit, direction and stage personnel audit, state audit, management audit, HR 
outsourcing.

Актуальність цієї статті обумовлена недостатньою увагою багатьох організацій до питань документаційного 
забезпечення роботи з персоналом. Більшість роботодавців не враховують усіх особливостей кадрового діловод-
ства і лише поверхнево виконують вимоги законодавства, а також локальних нормативних актів у цій галузі. Про-
ведення кадрового аудиту дозволяє отримати експертну інформацію про стан кадрового діловодства та мінімізу-
вати потенційні ризики фінансових втрат від можливих штрафних санкцій перевіряючих органів.

У вітчизняній і зарубіжній літературі питаннями кадрового аудиту займаються такі автори, як Пархімчік Є., 
Гутцайт Е., Терехов М., Ноу Р., Монди Р. [1].

Кадровий аудит – незалежне дослідження та оцінка ефективності трудової діяльності працівників, системи 
управління персоналом, а також оцінка правового, документаційного забезпечення трудових відносин і розробка 
рекомендацій щодо їх поліпшення для досягнення цілей організації.

Мета кадрового аудиту – підвищення результативності праці працівників, ефективності системи управління 
персоналом, якості правового та документаційного забезпечення кадрової сфери організації.

Завдання кадрового аудиту:
проаналізувати кадрову політику, систему управління персоналом, всі її підсистеми й оцінити їх відповід- −

ність цілям і завданням організації на цьому етапі розвитку;
оцінити чисельний, якісний склад працівників, ступінь ефективності використання їх трудового потен- −

ціалу;
проаналізувати й оцінити показники праці та заробітної плати; −
проаналізувати й оцінити ефективність керівництва кадрами організації на всіх рівнях управління; −
проаналізувати й оцінити ефективність діяльності кадрової служби, розробити пропозиції та рекоменда- −

ції щодо вдосконалення її роботи;
проаналізувати й оцінити ефективність технологій по роботі з персоналом, застосовуваних в організації; −
виявити проблеми, недоліки в управлінні персоналом, розробити пропозиції і рекомендації щодо  −

розв'язання виявлених проблем в управлінні персоналом відповідно до цілей, завдань організації на цьому етапі 
розвитку;

перевірити, проаналізувати, оцінити правове забезпечення управління персоналом, трудових відносин і  −
розробити пропозиції і рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків;

перевірити, проаналізувати, оцінити документаційне забезпечення управління персоналом, трудових від- −
носин і розробити пропозиції щодо виправлення виявлених недоліків, усунення невідповідностей вимогам і стан-
дартам діловодства [2].

© Порчинська Ю. О., 2016 
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Кадровий аудит дозволяє:
оцінити якість персоналу; −
оцінити відповідність кадрової політики стратегіям, цілям організації; −
оцінити управлінську компетентність керівників усіх рівнів; −
оцінити діяльність кадрової служби та рівень професіоналізму її працівників; −
оцінити застосовувані в організації технології управління персоналом; −
оцінити ефективність внутрішньоорганізаційної культури; −
виявити кадрові проблеми у сфері управління персоналом; −
виявити можливі ризики у сфері управління персоналом; −
підвищити ефективність управлінських рішень щодо персоналу; −
юридично правильно вибудувати відносини з працівниками [3]. −

Практика свідчить, що існують два основних напрямки кадрового аудиту: аудит системи управління персо-
налом і аудит правового, документаційного забезпечення управління персоналом та трудових відносин. Розподіл 
кадрового аудиту на аудит системи управління персоналом і аудит трудових відносин умовний. Обидва види 
аудиту тісно взаємопов'язані. Аудит трудових відносин може бути як самостійним видом кадрового аудиту, так 
і частиною аудиту системи управління персоналом, і навпаки.

Другий тип аудиту полягає в оцінці ведення кадрового обліку в розрізі трудового, цивільного, податкового 
законодавства та законодавства про бухгалтерський облік.

Для проведення аудиту потрібно створити систему кадрової документації і розробити локальний норма-
тивно-правовий акт, що регламентує терміни, порядок проведення внутрішнього аудиту кадрової документації й 
випадки, коли бажано провести аудит з метою усунення в майбутньому питань про відповідальність за допущені 
помилки, попередження притягнення до відповідальності. Зазвичай такий аудит проводиться за поточний та по-
передній роки. Це пов'язано з тим, що більш давні документи, як правило, вже здані в архів, і витяг їх звідти буває 
не завжди зручним для організації. Крім того, це значно знижує трудомісткість [4].

Аудит персоналу формує стратегічну перевагу організації у сфері управління персоналом, впливає на ефек-
тивність управління організації в цілому. Це дозволяє організації бути лідером у своїй галузі діяльності в будь-
яких ситуаційних умовах і сприяє побудові «сильної організації», готової до змін у зовнішньому середовищі і та-
кої, що володіє можливістю адаптуватися до цих змін з користю для себе. Загострення необхідності в аудиті 
персоналу виникає в умовах посилення конкурентної боротьби, коли від ефективності управління персоналом 
залежить конкурентоспроможність організації на ринку.

Таким чином, кадровий аудит дозволяє визначити основні кадрові проблеми з докладним з'ясуванням їх 
причин, створює умови та можливості в розробці програм із оптимізації витрат на управління персоналом ком-
панії. У той же час ця робота дозволяє дати об'єктивну оцінку ступеня відповідності існуючої структури і чи-
сельності кадрового складу і визначити критичні точки та зони ризику у сформованій системі управління пер-
соналом. І особливо важливо відзначити можливість отримати оцінку готовності персоналу до реалізації цілей 
і завдань організації.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Доровськой О. Ф. 
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Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты / Е. М. Гутцайт. – М. : ЭЛИТ 2000 ; ЮНИТИ-ДАНА, 
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Аннотация. Проанализированы состояние экспорта и импорта товаров и услуг в Украине и перспекти-
вы для дальнейшего развития экономики страны.
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Annotation. The state exports and imports of goods and services in Ukraine and the prospects for further develop-
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Кожна держава повинна прагнути до розвитку своєї економіки. Невід'ємною складовою економіки країни, 
що розвивається, є експортно-імпортні операції. Поза всяким сумнівом не завжди можливо стати експортером 
продукції, навіть маючи абсолютні і порівняно важливі переваги у витратах виробництва, забезпеченість факто-
рами виробництва. Але країна повинна прагнути як можна більше експортувати. Чим більше товару продається, 
тим більше грошей надходить безпосередньо у країну. Актуальність цієї статті проявляється в тому, що кожній 
державі, зробивши висновки щодо попередніх помилок в експортно-імпортних операціях, допоможе не тільки 
«триматися на плаву», а й накопичувати свої заощадження для підвищення рівня і якості життя населення.

Теоретичним, методологічним і практичним питанням, а також проблемним аспектам обліку експортно-
імпортних операцій присвячені праці таких учених, як Пархоменко В., Гребельник О., Кадуріна Л., Лукашова І.  
та ін. Питанням експортної діяльності України особливу увагу приділяли такі вітчизняні вчені, як В. Козик,  
А. Кредісов, Ю. Макогон, І. Майорова, Ю. Чентукова і ін. [1, c. 18].

Мета написання статті: на основі аналізу зовнішньої торгівлі України розробити пропозиції щодо поліп-
шення здійснення експортно-імпортних операцій.

Збільшення рівня експорту показує, що внутрішнє виробництво країни функціонує, населення працевла-
штоване, а рівень імпорту товарів і послуг характеризує, чи добре працює внутрішнє виробництво. Якщо у під-
приємств є необхідні кошти, та держава не може задовольнити будь-які потреби, можна закуповувати комплек-
туючі та обладнання за кордоном. Якщо у населення є доходи від щоденної роботи, можна зробити висновок, що 
продаються закордонні продукти харчування і промтовари, побутова техніка, автомобілі тощо.

У 2015 році в Україні осіла зовнішня торгівля. Це зумовлено різними причинами. Наприклад, девальвація 
гривні і військові дії на території України, які призвели до падіння рівня експорту й імпорту у країні. Це зумовле-
но тим, що припинилися експортно-імпортні операції з одним із головних партнерів – з Росією [1, с. 14].

Експорт в Україні за січень – серпень 2015 р. склав 24766,7 млн дол. США, імпорт – 24146,9 млн дол. Якщо 
порівнювати з січнем – серпнем 2014 року як в експорті, так і в імпорті значно скоротилося постачання на 
12728,9 млн дол. і 12411,4 млн дол. відповідно. Позитивне сальдо склало 619,8 млн дол. (в січні – серпні 2014 р. 
також ще позитивне – 937,3 млн дол.). Але позитивне сальдо торгового балансу ніяк не відобразилося на критич-
ному стані платіжного балансу країни [2, с. 109].

Обсяг експорту в країни Європейського Союзу склав 8154,9 млн дол. – це 32,9 % від загального обсягу експор-
ту у країні. Порівняно з січнем – серпнем 2014 р. він зменшився на 3932,8 млн дол., або на 32,5 % (в січні – серпні 
2014 р. – 12087,7 млн дол., або 32,2 %) [3, с. 15].

За підсумками 2015–2016 рр. Україна посіла 8 місце з експорту олії, вона поставила на зовнішній ринок біль-
ше 7 тис. тонн продукту. Це на 40 % більше, ніж в 2014–2015 рр. [3, с. 20].

За інформацією Госфіскальной служби в 2015 році основними ринками збуту вітчизняного масла були Ма-
рокко (18,9 %), Азербайджан (15,65 %) і Єгипет (15,16 %) [3, с. 21].

© Прогожук Є. А., 2016 
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З одного боку, збільшилася частка експорту зернових культур, жирів і олій тваринного або рослинного по-
ходження, насіння і плодів олійних рослин, деревини і виробів з деревини. Але, з іншого боку, зменшився обсяг 
поставок мінерального палива, нафти та продуктів її перегонки, руд, шлаків і золи, жирів та олії тваринного або 
рослинного походження, чорних металів, зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, залишків і відходів 
харчової промисловості, електричних машин, деревини і виробів з деревини (табл. 1) [2, c. 412].

Таблиця 1
Товарна структура зовнішньої торгівлі (експорту) України за січень – серпень 2015 р. (%)

Товари % експорту
Машини, обладання та механізми 10,1 %
Продукти рослинного походження 19,0 %
Зернові культури 14,6 %
Жири та олії рослинного та тваринного походження 8,4 %
Чорні метали 32,1 %
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей 6,1 %
Мінеральні продукти 8,6 %
Недорогоцінні метали та вироби з них 27,0 %

Найбільші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися в Польщу, Італію та Німеччину. 
Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари в Російську Федерацію, Туреччину, Китай, Єгипет і 
Індію (табл. 2) [2, c. 415].

Таблиця 2
Географічна структура зовнішньої торгівлі (експорту) України за січень – серпень 2015 р. (тис. дол. США)

Країна-партнер Експорт, тис. дол. США
Саудівська Аравія 463044,3
Казахстан 494798,4
Угорщина 566531,6
Іспанія 571710,2
Нідерланди 587137,4
Білорусь 555659,1
Німеччина 838795,1
Італія 957402,1
Індія 1242943,2
Польща 1258250,5
Єгипет 1395097,8
Китай 1857740,8
Туреччина 1890600,8
Росія 3148292,3

Також знизився рівень імпорту товарів із країн Європи. Імпорт товарів із країн Європейського Союзу склав 
9841,6 млн дол., або 40,8 % від загального обсягу, і зменшився проти січня – серпня 2014 року на 3618,7 млн дол., 
або на 26,9 % (в січні – серпні 2014 року обсяг імпорту склав відповідно 13460,3 млн дол. і 36,8 %). Скоротилося 
постачання фармацевтичної продукції, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин, па-
перу та картону, пластмас, полімерних матеріалів, електричних машин [1, c. 11].

Зниження показників експорту й імпорту призвело до позитивного сальдо торгового балансу: імпорт зни-
зився більше, ніж експорт, і за рахунок цього досягнута позитивна величина. Кожна країна прагне до цього, коли 
експорт перевищує імпорт. Але за теперішніх умов імпорт просто провалився більше, ніж експорт. Катастрофіч-
не падіння експорту означає пропорційне зменшення валютних надходжень у країну. Це ускладнює обслугову-
вання боргів, зовнішніх виплат тощо. Це також говорить про падіння внутрішнього виробництва: продукція на 
експорт не проводиться, що побічно говорить про зростання безробіття та кризовий стан української економіки. 
Скорочуються закупівлі сировини для виробничих цілей, напівфабрикатів, комплектуючих, скорочуються обсяги 
виробничої кооперації з РФ і СНД, особливо в машинобудуванні. Все це свідчить про дуже глибоку кризу, з якої 
не може бути легкого виходу. Економіка входить до піку і незабаром це може призвести до серйозної катастрофи. 
Тому позитивне торгове сальдо, досягнуте такою ціною, – це не привід для радощів. Радіти можна було, якби ви-
ріс експорт [1, с. 12].



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

322

Також якщо різко впав рівень імпорту, то це може свідчити про те що рівень платіжоздатного попиту на-
селення зменшився. Це неправильний метод зниження імпорту. Рівень імпорту впав не через те, що вітчизняна 
продукція краще і її хочеться придбати, а через те, що просто немає можливості (грошових коштів) придбати той 
чи інший імпортний товар чи послугу [3].

Немає грошей на покупку іноземного товару, але так само і немає грошей у держави для виробництва ві-
тчизняних аналогічних, а може навіть кращих, товарів або послуг. Гроші, що надійшли в державну казну, не йдуть 
на інвестиції у виробництво чого-небудь, а лише погашають раніше взяті кредити у інших країн; не використо-
вуються ефективно ресурси нашої країни для збільшення прибутку, для розвитку економіки країни. Чим краще 
працює внутрішня економіка, тим нижче рівень безробіття і тим вище рівень платіжоздатного населення[4].

Поки позитивних змін у поточній економічній ситуації не спостерігається. Зовнішня торгівля стала заруч-
ницею політичних розглядів, що згубно впливає на економіку, але більш за все – на конкретні компанії, які за-
ймалися експортом-імпортом і які цю економіку підтримували [4].

Економіка всередині країни дуже повільно розвивається. Але коли країна навчиться правильно й ефективно 
розпоряджатися своїми коштами; припинить гнатися за іншими країнами, порівнювати себе з іншими і при цьо-
му нічого не робити, а лише просити в борг, вона зможе жити і розвиватися самостійно, без сторонньої допомоги. 
Економіка буде швидкими темпами розвиватися, а отже, буде розвиватися і рівень життя населення, наші люди 
будуть жити в достатку до кінця своїх років, не економлячи, а житимуть у задоволення.

Отже, за останні роки значно змінився стан економіки у країні. З одного боку, Україна втратила головного 
партнера (Росію) як в імпорті, так і в експорті, що призвело до різких змін в економіці, в рівні життя населення. 
З іншого боку, Україна стала постачати на міжнародний ринок більше зернових культур, жирів і олій тваринного 
або рослинного походження, насіння і плодів олійних рослин, деревини і виробів з деревини. Тобто вона створює 
авторитет серед інших країн як країна-експортер у цій галузі постачання.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Зайцева І. С. 

Література: 1. Суслов В. Аналитика и комментарии: импорт снизился, экспорт упал. Что ждёт Украину в следую-
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Аннотация. Рассмотрена и определена сущность ликвидности банка. Просистематизированы и иссле-
дованы факторы, определяющие уровень ликвидности, рассмотрены различные их классификации. Определен 
механизм влияния внешних и внутренних факторов на уровень ликвидности банковского учреждения.
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ликвидность пассивов.

Annotation. Considered and defined the essence of the bank’s liquidity. About systematized and investigated fac-
tors that determine the level of liquidity and discussed their various classifications. The mechanism of the influence of 
external and internal factors on the level of liquidity in the banking institutions.

Кeywords: bank liquidity, internal factors, external factors, the liquidity of assets, liquidity of liabilities. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що стабільне функціонування як окремо банку, так і банківської 
системи в цілому, є важливим питанням як на мікро-, так і макрорівнях. Показники ліквідності є одними з най-
важливіших індикаторів, які свідчать про стійкість банку. Та щоб більш детально дослідити це питання, необхідно 
передусім виявити, проаналізувати та прокласифікувати фактори, що визначають ліквідність банку.

Ліквідність банку досліджувало багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, виявлення сутності по-
няття ліквідності та визначення факторів, які безпосередньо впливають на банківську ліквідність, можна зустріти 
у працях таких економістів, як А. О. Єпіфанов, О. Д. Вовчак, М. М. Перешибкін, І. В. Сало, Г. С. Панова, С. Г. Ар- 
бузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, А. М. Герасимович, В. С. Стельмах, Л. В. Кузнєцова,  
Л. М. Рябініна, О. А. Криклій, Н. О. Хіміч, Ю. С. Серпенінова, Д. М. Олійник. 

Метою статті є визначення сутності поняття аналізу ліквідності банку та класифікація основних факторів, 
які на неї впливають.

Ліквідність є значущою системною характеристикою банку, яка говорить про його фінансову стійкість, здат-
ність збільшувати обсяги активних операцій і протистояти негативним наслідкам кризових ситуацій. 

Одним із найважливіших завдань аналізу ліквідності банку є аналіз факторів, які впливають на рівень ліквід-
ності. Банк повинен бути спроможним не лише вирішити проблеми, виявлені за показниками своєї ліквідності, 
а і здійснювати тактичне та стратегічне управління ліквідністю на основі всебічного аналізу всіх чинників, які тією 
чи іншою мірою впливають на можливість банку виконувати свої зобов’язання. 

Ліквідність банку є запорукою його стійкості, оскільки банк, який володіє достатнім рівнем ліквідності, може 
з мінімальними затратами для себе виконувати такі функції:

проводити платежі за дорученням клієнтів; −
повертати кредиторам (вкладникам) кошти як з настанням терміну погашення, так і достроково;  −
сплачувати випущені цінні папери;  −
відповідати за зобов’язаннями, які можуть відбутися в майбутньому, в тому числі за позабалансовими  −

зобов’язаннями.
Розглянуто підходи різних науковців щодо сутності поняття ліквідності банківської установи. Так, Герасимо-

вич А. М. стверджує, що ліквідність банку – це його здатність своєчасно та в повному обсязі задовольняти невід-
кладні потреби у грошових коштах [4].

Вовчак О. Д. визначив ліквідність банку як здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 
зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів і строками 
і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання [3].

Сало І. В. у своїх трудах розглядає ліквідність банку як здатність банку виконувати свої зобов’язання, маючи 
для цього достатню кількість готівки й безготівкових коштів [7].

Дещо інший погляд мають Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., Науменкова С. В. Вони розглядають ліквідність бан-
ку як спроможність окремої установи чи системи в цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність 
виконання усіх своїх грошових зобов’язань [1].

Перешибкін М. М. вважає, що ліквідність банку – це можливість кредитного інституту щодо виконання 
своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, ступінь досяжності яких (тобто можливос-
тей) визначається відповідно до статичної та динамічної оцінок ефективності використання банківських ресурсів 
і їхнього розміщення [6].

Проаналізувавши підходи до визначення поняття «ліквідність банку», можна навести основні напрямки 
щодо розуміння сутності (рис. 1).
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Рис. 1. Сутність поняття «ліквідність банку»

На основі критичного аналізу літературних джерел [1; 3–6], вважаємо доречним таке визначення: ліквідність 
банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань завдяки збалансованості 
між строками та сумами погашення розміщених активів і строками та сумами виконання зобов’язань з метою 
забезпечення прибутковості, фінансової стійкості, надійності та ефективності управління активами та пасивами 
банку. 

Діяльність банку порівняно з іншими установами характеризується підвищеним рівнем ризику, тому мене-
джери банку повинні враховувати максимальну кількість факторів і ступінь їх впливу на рівень ліквідності банку, 
оскільки неврахування певного фактора в майбутньому може призвести до погіршення фінансової стійкості.

У працях Ю. С. Серпенінової розглядаються зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ліквідність 
банку. Фактори зовнішнього середовища включають: загальний стан і розвиток економіки країни (рівень інфляції, 
дефіцит бюджету, банківська конкуренція, розвиток ринку цінних паперів та ін.), політичну ситуацію, соціальні 
чинники, особливості і структуру регіонального розвитку економіки, політику центрального банку, можливість 
залучення коштів на міжбанківському ринку та коштів центрального банку. До чинників внутрішнього середови-
ща належать: фінансовий стан і розмір банківської установи, репутація банку, структура і динаміка клієнтської 
бази, активів банку, пасивів банку, оптимальне співвідношення активів і пасивів за строками і сумами, якість кре-
дитного портфеля і портфеля цінних паперів [8]. 

Д. Олійник також дотримується підходу щодо поділу факторів на зовнішні та внутрішні, але ним доповне-
но класифікацію визначенням типових та індивідуальних факторів. Так, до зовнішніх факторів автор включає: 
«загальний стан економіки держави; стан міжнародних валютних і фінансових ринків; спрямованість грошово-
кредитної політики, що проводиться в державі; рівень регулювання діяльності банків з боку держави» [5]. 

Внутрішні фактори Д. Олійник розподілив на дві підгрупи: економічні фактори («…наявна структура акти-
вів банку; наявна структура зобов’язань банку; відповідність структури активів і зобов’язань банку; адекватність 
і варіативність розроблених у банку стратегій управління ліквідністю») та організаційні («…організаційна побу-
дова та розподіл повноважень структурних підрозділів банку, що беруть участь у процесі управління ліквідністю; 
рівень менеджменту банку; рівень кваліфікації банківських працівників»).

Автор вважає, що відповідно до переліку кожної групи факторів типовими являються зовнішні та внутрішні 
економічні, а індивідуальні – внутрішні організаційні [5].

Виділення типових та індивідуальних груп факторів розширює класифікації за характером впливу та дає 
можливість швидко реагувати на дію відповідного фактора, оскільки за типовими факторами можна застосо-
вувати схеми впливу чи адаптації, використовуючи існуючий у теорії та практиці досвід, а за індивідуальними 
менеджерам банку необхідно розробляти та встановлювати правила поведінки й удосконалювати їх, ґрунтуючись 
на власному досвіді. 

Аналіз наявних класифікацій факторів, що мають вплив на ліквідність банків, демонструє, що найбільш за-
довільним є розподіл факторів на зовнішні та внутрішні. Подана класифікація дає змогу відокремити ті фактори, 
які контролює банк, і які вимагають розробки комплексу заходів. А також ураховувати неконтрольовані фактори, 
що також причиняють вагомий вплив на ліквідність банківської установи. При цьому фактори зовнішнього се-
редовища доречно поділити на зовнішні фактори прямого впливу та непрямого впливу, а внутрішні фактори – на 
фінансові та нефінансові [2].
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Отже, з урахуванням різних точок зору вчених-економістів можна зробити висновок, що ліквідність бан-
ку – це здатність банківської установи вчасно виконувати грошові зобов’язання, щоб забезпечити прибутковість 
і стабільність банку. Необхідною умовою забезпечення належного рівня ліквідності є визначення факторів, що 
впливають на її рівень. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Сабліна Н. В. 
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Анотація. Розглянуто питання аудиту системи мотивації персоналу на підприємстві. Досліджено 
основні етапи аудиту, виявлено головні особливості процесу його проведення, визначено методи оцінки мотива-
ції працівників, а також надано практичні рекомендації щодо вдосконалення цього аудиту.
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Аннотация. Рассмотрен вопрос аудита системы мотивации персонала на предприятии. Исследованы 
основные этапы аудита, выявлены основные особенности процесса его проведения, определены методы оценки 
мотивации работников, а также даны практические рекомендации по совершенствованию данного аудита.

Ключевые слова: аудит, аудит персонала, мотивация, аудит системы мотивации, персонал.

Annotation. The questions of audit of personnel motivation in the company. The basic stages of the audit process 
revealed the main features of its conduct and objectives, selection methods to assess the motives of workers, and provided 
practical recommendations for improvement.

Кeywords: audit, audit staff, motivation, motivation system audit, personnel.

У сучасній системі управління персоналом кадровий потенціал є основним компонентом успішного роз-
витку компанії, тому конкурентні переваги підприємств все більше залежать від ефективної роботи персоналу,  
а не від величини матеріальних цінностей і капіталовкладень. Новітні технології та фінансові ресурси не зможуть 
працювати без людей, які вміють оптимально використовувати ці складові, тому саме кваліфіковані кадри є запо-
рукою економічного процвітання компанії. 

© Пятак В. В., 2016 
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В науково-практичній літературі достатньо широко висвітлюються питання мотивації до продуктивної за-
йнятості, праці, підвищення трудової активності тощо. Наукові дослідження різних аспектів аудиту персоналу, 
у т. ч. щодо технології організації аудиту персоналу на підприємстві, знайшли відображення в працях таких 
зарубіжних і вітчизняних економістів, як Андрєєв В. Д., Алборов Р. А., Назарова Г. В., Бодюк А. В., Колот А. М., 
Давидов Г. М. та ін.

Доцільно звернути увагу на те, що особливе місце в аудиті персоналу займає аудит мотиваційного стану під-
приємства. Так, аудит у системі мотивації можна визначити як інструмент менеджменту та як процес досліджен-
ня системи управління мотивацією персоналу, оцінки її відповідності стратегії, цілям підприємства і створення 
основи для її удосконалення.

Мета статті – з’ясування сутності аудиту системи мотивації персоналу, виділення основних етапів його про-
ведення та задач, підбір методів оцінки мотивів працівників, що сприятиме удосконаленню системи мотивації 
в організації.

Мотивація персоналу за допомогою аудиту, як правило, організується як внутрішній процес і здійснюється 
керівником, менеджерами з персоналу або консультантами з метою виявлення невідповідностей в організації 
мотиваційної політики, які впливають на формування мотиваційного стану підприємства.

Сьогодні перед керівництвом постає завдання розробки діючих заходів мотивації на основі оцінки основних 
потреб і мотивів працівників, що можливо на основі аудиту мотивації, під яким ми розуміємо процес збиран-
ня інформації про потреби, мотиви працівників і засоби системи мотивації, які використовуються на підпри-
ємстві, її оцінка з метою визначення відповідності є основою удосконалення та розробки заходів підвищення 
взаємозв’язку між мотивами працівників і системою мотивації. 

Основними завданнями мотиваційного аудиту є: 
1) перевірка достовірності інформації, яка надається керівництву; 
2) контроль за трудовою активністю персоналу; 
3) надання висновку про діючу систему мотивації, інформації про мотиви працівників;
4) оцінка якості інформації, що видається системою управління; 
5) розробка рекомендацій, спрямованих на удосконалення системи мотивації.
Аудит системи мотивації є складовою аудиту персоналу, застосування якого дозволить [1]:
1) виявити резерви підвищення трудової активності; 
2) підвищити силу впливу мотивації та взаємозв’язку між засобами мотивації та результатами праці;
3) оцінити мотиваційний потенціал працівників, тобто сукупність мотивів, які справляють більший вплив;
4) покращити організаційний клімат та організаційну культуру;
5) удосконалити системи оплати праці на підприємстві;
6) підвищити соціальну відповідальність.
Під час вказаного аудиту автором пропонується періодичне оцінювання реалізації трудового потенціалу 

й аналіз інформації стосовно системи мотивації й мотивів працівників, що має проводитися за таким алгорит-
мом: 

1) планування аудиту мотивації, проведення дослідження;
2) збирання інформації, опрацювання результатів дослідження системи мотивації та мотивів працівників; 
3) складання звіту та розробка заходів із його реалізації.
Суб’єктом при мотиваційному аудиті, тобто компетентною особою в управлінні, мотивації персоналу, що 

досліджує мотиви працівників і діючу систему мотивації, з метою її удосконалення в напрямі встановлення від-
повідності між заходами та мотивами, й спрямована на підвищення рівня реалізації трудового потенціалу пра-
цівників, – є аудитор. Компетентність аудитора визначається рівнем освіти, практичним досвідом та оцінкою 
керівництва організації [2].

Одночасно до суб’єкта автор відносить і керівництво організації, оскільки воно безпосередньо бере участь 
в аналізі та удосконаленні системи мотивації.

Враховуючи те, що кожний працівник характеризується різними мотивами та рівнем реалізації трудового 
потенціалу, автором пропонується проводити аудит у системі мотивації, під яким розуміється оцінка й аналіз 
відповідності системи мотивації потребам і мотивам працівників із урахуванням рівня реалізації трудового по-
тенціалу. Такий аудит сприятиме удосконаленню системи мотивації та підвищенню конкурентоспроможності 
підприємства.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Доровськой О. Ф. 
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Анотація. Розглянуто основні аспекти аудиту підбору персоналу. Проаналізовано характерні особливо-
сті підбору персоналу у будівельних організаціях. Виявлено й обґрунтовано необхідність проведення аудиту на 
будівельних підприємствах. 

Ключові слова: персонал, найм, підбір, аудит, аналіз роботи, відбір, планування персоналу, будівельні 
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты аудита подбора персонала. Проанализированы характер-
ные особенности подбора персонала в строительных организациях. Выявлена и обоснована необходимость про-
ведения аудита на строительных предприятиях.

Ключевые слова: персонал, найм, подбор, аудит, анализ работы, отбор, планирование персонала, строи-
тельные организации, оценка.

Annotation. This article discusses the main aspects of the audit of recruitment. We analyzed the characteristics of 
recruitment in construction organizations. And revealed the necessity of the audit on the construction companies.

Кeywords: personnel, recruitment, selection, auditing, performance analysis, selection, personnel planning, 
construction companies, assessment.

Розглянувши та проаналізувавши різні теоретичні джерела, можна дійти висновку, що аудит підбору персо-
налу – це отримання і аналіз об'єктивних даних про ефективність і якість процесу підбору персоналу відповідно 
до цілей організації.

Проведення аудиту підбору персоналу на сьогодні є актуальною проблемою для більшості організацій. Ке-
рівництво кожного підприємства намагається якісно обирати працівників, бо від цього залежить прибуток ком-
панії. Що стосується будівельної галузі, то тут від кваліфікації працівників залежить не тільки прибуток компанії, 
але й життя людей. Кожен власник розуміє, що без організації аудиту цієї функції неможливо дати об'єктивну 
оцінку доцільності робіт, що проводяться в рамках підбору персоналу.

У вітчизняній літературі питання оцінки підбору персоналу виcвітлені в роботах таких авторів, як:  
Ю. Г. Одегов, Т. В. Ніконова, І. В. Мішурова, Є. В. Маслов, І. Б. Дуракова, А. А. Крилов, Ю. В. Прушинський,  
В. С. Половинко.

Метою цієї cтатті є аналіз і формування етапів проведення аудиту підбору персоналу в будівельній галузі.
Будівельна галузь – одна з найбільш масштабних і ємних за кількістю залучених до її діяльності людей. Сьо-

годні для будь-якої організації запорукою тривалого, стабільного й ефективного існування на ринку стає залучен-

© Роман А. В., 2016 
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ня і формування конкурентоспроможного персоналу. Кадрова ситуація в будівельній галузі, на перший погляд, 
виглядає позитивною: фахівців-будівельників різного рівня, освіти і кваліфікації багато, і, здавалося, не повинно 
бути труднощів в тому, щоб зібрати потрібну команду для реалізації наявних проектів. Однак це завдання вирі-
шується зовсім не так просто. Керівництву потрібно провести правильний підбір і суворий відбір, щоб виконати 
всі цілі підприємства.

Для того щоб виконати загальну діагностику стану підбору персоналу та більш конкретно проаналізувати 
процес залучення, найму та відбору, на підприємстві використовується аудит підбору персоналу. Звісно, що про-
ведення цієї процедури не безкоштовне, але якщо власник зацікавленій у подальшому розвитку своєї організації, 
він не пошкодує коштів.

Детальний аудит процесу підбору персоналу доцільно будувати на основі загальноприйнятої процедури 
підбору, що включає такі основні етапи (рис. 1).

      

Підбір персоналу

Відбір (оцінка) 
персоналу

Найм (оформлення 
трудових відносин)

Набір (пошук, 
залучення персоналу)

Рис. 1. Структура процесу підбору персоналу

Першим етапом підбору персоналу є набір персоналу. Аудит набору персоналу заснований на оцінці обра-
ного концептуального підходу до набору, стратегії пошуку, джерел і методів залучення кандидатів, їх доцільності 
для окремих категорій персоналу й організації в цілому. Існують три види концептуальних підходів:

1) орієнтація на більш кваліфікованих робітників;
2) орієнтація на молодих спеціалістів (випускників коледжів, інстітутів тощо)
3) орієнтація на безробітніх.
У кожному з цих підходів є свої недоліки та переваги, але кожний керівник повинен вибрати більш раці-

ональній для своєї організації. Якщо розглядати будівельну галузь, то, на нашу думку, найбільш доречний буде 
перший підхід. Тому що від якості виконаної роботи будівельників залежить життя населення. Якщо застосовува-
ти третій підхід, то потрібно орієнтуватися на безробітних, які мають досвід роботи у будівництві.

Іншим етапом є відбір (оцінка) персоналу. На цьому етапі слід здійснити аудит відбору (оцінки) персоналу, 
який включає оцінку методики та інструментів відбору. Ефективність і надійність відбору пов'язані з послідов-
ним проведенням перевірки ділових і особистих якостей кандидата, заснованої на взаємодоповнюючих методах 
їх виявлення та джерелах інформації. Отже, в організації повинні бути формально закріплені методики відбору 
окремих категорій працівників у вигляді переліку інструментів відбору та послідовності їхнього застосування. На-
приклад, для робітника на посаду інженера потрібно: 1) аналіз анкет; 2) наведення довідок про попередню роботу 
та причини звільнення; 3) випробування (стажування); 4) співбесіда.

Аудитор при оцінці організації відбору повинен звернути увагу на час, витрачений фахівцями служби на 
відбір кандидатів, відповідність вимогам організації і вартість організації відбору застосовуваними методами. 
Збір такого роду інформації дозволить оцінити ефективність всього процесу підбору співробітників в організа-
цію на основі порівняння витрат ресурсів із якістю набраних працівників. 

Третім етапом є найм персоналу. Найм персоналу – документальне оформлення трудових відносин між пра-
цівником і роботодавцем. У процесі найму (як правило, на фінальній співбесіді) відбувається обговорення, уклада-
ється контрак  (періодичності і об'єму виплати заробітної плати, умов праці, тощо) та приймається рішення про 
прийняття кандидата на роботу. Аудитор повинен проаналізувати чи правильно були укладені трудові відносини. 
В Україні правильність оформлення трудових відносин прописана в КЗпП (Кодекс Законів Про працю).

Таким чином, технологія аудиту підбору персоналу являє собою комплекс взаємозв’язаних дій по оцінці 
окремих складових процесу підбору, встановлення критеріїв аудиту, а також аналіз цілей у підборі персоналу 
різних суб'єктів аудиту. Ця технологія у подальшому допоможе керівнику якісно здійснювати підбір персоналу 
та виправити наявні недоліки в його процесі. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степанова Е. Р. 
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Аннотация. Рассмотрены сущность и принципы предпринимательства, теоретические основы, содер-
жание, цели и задачи предпринимательской деяльности на современном этапе в Украине. 
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Анотація. Розглянуто сутність і принципи підприємництва, теоретичні основи, зміст, цілі та завдан-
ня підприємницької діяльності на сучасному етапі в Україні.
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Annotation. The article examines the essence and principles of entrepreneurship, it deals with theoretical founda-
tions, content, goals and objectives of business activity at the present stage in Ukraine.

Кeywords: entrepreneurship, competitiveness, enterprise, business, economic risks, entrepreneurial activity, 
investment.

Актуальность темы исследования. Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время пред-
принимательство становится одним из важнейших факторов производства, а следовательно, его анализ и оценка 
становятся крайне важными и необходимыми процессами на современном этапе реформирования экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ экономической литературы показывает наличие 
большого интереса к изучению основ предпринимательской деятельности. Среди исследователей следует отме-
тить таких: Й. Шумпетера, С. Мочерного, В. Колот, В. Подсолонко [4].

Однако при всем многообразии исследований в области предпринимательства многие теоретические 
и  практические вопросы являются еще нерешенными.

Постановка проблемы. Целью статьи является анализ сущности и содержания предпринимательской дея-
тельности, а также разработка направлений ее реформирования. 

Результаты исследования. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что предпринимательство 
может развиваться только при наличии в стране определенных внутренних и внешних факторов, в совокупности 
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обеспечивающих благоприятные возможности для развития цивилизованного устойчивого и успешного пред-
принимательства, т. е. соответствующая предпринимательская среда. Существование таких факторов влияния 
и  обуславливает необходимость осмысления и теоретического обоснования развития предпринимательской дея-
тельности в современных условиях в экономике Украины.

Предпринимательство – это один из ведущих секторов рыночной экономики, который обеспечивает на-
сыщенность рынка товарами и услугами, способствует возникновению здоровой рыночной конкуренции, создает 
новый слой – предприниматель-владелец и первостепенной целью при этом ставит получение прибыли. Пред-
принимательство базируется на самостоятельной, инициативной, систематической деятельности по производ-
ству продукции, оказанию услуг, занятию торговлей.

Для осознания сущности предпринимательства следует понять, что оно является многоплановым явлением. 
Его социально-экономическую сущность следует рассматривать как экономическую категорию, специфический 
фактор производства, особый вид деятельности, определенный тип и стиль хозяйственного поведения. 

Предпринимательство как система экономических отношений в отечественной экономической литературе 
до недавнего времени не рассматривалось [3]. И это не случайно. Ведь командно-административная система не-
совместима со свободой хозяйствования. До начала 1990-х годов в экономической науке господствовало вульгар-
ное представление о предпринимательстве, которое характеризовалось как система отношений, свойственных 
капиталистической экономике, как эксплуататорское явление. Следовательно, на практике предприниматель-
ство запрещалось. Относительно мелкого предпринимательства, то оно тоже запрещалось законом и считалось 
уголовно наказуемым деянием.

В то же время зарубежный опыт, современные тенденции экономического прогресса убедительно доказы-
вают, что сегодня без изобретательных, деловых людей, без развития различных форм предпринимательской 
деятельности дальнейшее движение вперед невозможно.

Отечественные ученые А. Виноградская, С. Мочерний, С. Варналий, Л. Шваб, В. Колот, В. Подсолонко, В. Си-
зоненко и др., обобщая научные взгляды на сущность предпринимательства и роль предпринимателя, а также 
практику предпринимательской деятельности, выделяют особенные признаки предпринимательства.

Предпринимательство является категорией бизнеса. В хозяйственной практике категории «предпринима-
тельство» и «бизнес» часто отождествляют. В то же время это не тождественные, хотя и очень близкие по зна-
чению понятия. Согласно словарю Даля «Бизнес – это дело ... любой вид человеческой деятельности с целью 
получения прибыли». И это вполне понятно, так как на практике все субъекты бизнеса пытаются удовлетворить 
потребности потребителей только стремясь удовлетворить свой собственный интерес – получение максимальной 
нормы прибыли.

Следовательно, бизнес – понятие более широкое, чем предпринимательство, и охватывает все отношения, 
возникающие между всеми участниками рыночной экономики: предпринимателями, потребителями, наемны-
ми работниками и государством.

Следует также отметить, что предпринимательство – это осуществление созидательной экономической дея-
тельности, освоение новых рынков, создание и внедрение на различные рынки новых товаров и услуг, увеличение 
их разнообразия, а также использование и внедрение новых финансовых и материальных ресурсов, организаци-
онных новшеств, касающихся разработки, создания, производства и сбыта готовых товаров на различных типах 
рынков.

Как социально-экономическое явление предпринимательство включает в себя весь спектр общественных 
отношений. Здесь представлены и юридические, и психологические, и исторические моменты. Однако предпри-
нимательская деятельность тесно связана в первую очередь с экономическими условиями жизнедеятельности.

Итак, предпринимательство – это особый вид хозяйственной деятельности, тип хозяйственного поведения, 
для которого характерно: 

свобода и самостоятельность решений его субъектов. Имеется ввиду свободный выбор любого вида дея- −
тельности, выбор партнеров, а также свободное распоряжение прибылью;

способность идти на риск. Неопределенность будущего, а именно – динамика экономической конъюнктуры,  −
различные природные катаклизмы, конкурентная борьба, прямо влияет на результаты бизнеса. Существует веро-
ятность потери ресурсов или неполучения доходов;

личная экономическая заинтересованность и ответственность. Каждый предприниматель действует ради  −
увеличения собственных доходов, несет ответственность по обязательствам и возмещает убытки в случае необхо-
димости;

инновационный характер деятельности. Предпринимательству присуще новаторство и творчество, со- −
здание нового товара или услуги, применение новых технологий. Только используя новые методы и технологии, 
создавая новый продукт, можно достичь признания потребителя и тем самым повысить спрос на свою продук-
цию.
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Неопровержимым фактом является то, что основой предпринимательской деятельности является собствен-
ность предпринимателя. Субъектами предпринимательства являются предприниматели – физические или юри-
дические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и являются владельцами предприятия. 

Содержание предпринимательской деятельности раскрывается через функции предпринимательства 
Инновационная (творческая) функция предпринимательства заключается в содействии генерированию 

и реализации новых коммерческих идей, осуществлении технико-экономических, научных разработок, проек-
тов, связанных с хозяйственным риском. Инновации – это всегда путь к наивысшему уровню развития экономик, 
а соответственно – к совершенствованию предпринимательства.

Организационная функция предпринимательства заключается в непосредственной организации производ-
ства, сбыта, рекламы и т. п., сводится к сочетанию ресурсов в оптимальных пропорциях осуществления контроля 
за их выполнением.

Стимулирующая (мотивационная) функция предпринимательства сводится к формированию стимулирую-
щего механизма эффективного использования ресурсов с учетом различных достижений науки и техники, управ-
лению организацией производства, а также к максимальному удовлетворению потребностей потребителей.

Ресурсная функция предпринимательства сводится к мобилизации на добровольных началах материаль-
ных, финансовых, трудовых, информационных, интеллектуальных и других ресурсов, обеспечивая их взаимос-
вязь в процессе предпринимательской деятельности.

Вывод. Таким образом, предпринимательская деятельность является сравнительно новой для экономики 
Украины, что обусловливает необходимость изучения зарубежного опыта развития и совершенствования хозяй-
ственной деятельности в условиях рынка, а также исследовании влияния движущих сил развития предпринима-
тельства.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Степаненко Н. А. 
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Анотація. Розкрито сутність поняття «креативний менеджмент», наведено концепцію креативного 
менеджменту на підприємствах. Визначено якості креативних працівників і класифіковано їх види.
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Аннотация. Раскрыта сущность понятия «креативный менеджмент», подана концепция креативного 
менеджмента предприятия. Определены качества креативных работников и классифицированы их виды. 

Ключевые слова: креативность, креативный менеджмент, креативные сотрудники, качество.

Annotation. In this article the essence of the concept «creative management» has been exposed, the conception of 
creative management of enterprise has been presented. The characteristics of creative workers has beenc formulated and 
their kinds are classified.

Кeywords: сreativity, creative management, creative workers, quality.

В умовах інтелектуалізації капіталу особливу цінність для підприємства становлять так звані інноваційні 
працівники, до компетенцій яких належать творчі здібності, оригінальність ідей, креативність, нестандартні під-
ходи до вирішення професійних завдань. Відповідно до цих тенденцій виникла специфічна галузь менеджменту 
– креативний менеджмент, який спрямований на формування, утримання та розвиток креативних працівників. 
Розвиток творчого потенціалу співробітників підприємства сприяє підвищенню ефективності діяльності підпри-
ємства в цілому, а використання інструментів креативного менеджменту дозволяє оперативно та творчо вирішу-
вати складні завдання та формувати нові методи управління самим підприємством.  

Наразі поняття «креативність персоналу» ще не є сталим, потребує свого уточнення. Так само потребує 
подальших досліджень креативний менеджмент, що зумовлює актуальність теми дослідження та її практичну 
значущість. Дослідженню понять «креативність» і «креативний менеджмент» як запоруки організаційного успіху 
присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних учених. Так, у роботах І. Вільма, К. Койна, Ч. Девіса, Дж. Герета 
визначено сутність креативного менеджменту та його стратегічне значення для розвитку бізнесу [8]. Г. Айзенк,  
Р. Уайсберг, І. Лернер пов’язують креативність із розумовою обдарованістю працівників і їхньою здатністю твор-
чо мислити. Л. Виготський розглядає креативність як продукт людської уяви та попередньо засвоєного досвіду 
[5]. Необхідність подальшого дослідження сутності креативного менеджменту та його ролі у формуванні креатив-
них здібностей персоналу, що сприяє активізації інноваційного розвитку підприємства, визначають актуальність  
і доцільність цього дослідження.

Мета статті полягає у визначенні сутності і змісту креативного менеджменту як специфічної галузі менедж-
менту, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку креативних здібностей персоналу підпри-
ємства.

Предметом є процес управління творчими працівниками.
Об’єктом дослідження являються творчі особистості на підприємствах, в установах та організаціях.
Вирішальне значення у забезпеченні інноваційних змін на підприємстві відіграє персонал, ефективність 

використання якого є одним із основних показників оцінки систем управління інноваційними процесами. 
У зв’язку з цим необхідність формування творчих здібностей, креативності персоналу набуває особливого зна-
чення для інноваційного розвитку підприємства, його конкурентоспроможності. Головним тут є формування 
колективу творчих особистостей, здатних адекватно реагувати на інноваційні зміни на підприємстві та ініцію-
вати такі зміни. Формування та розвиток творчих здібностей персоналу підприємства є завданням креативного 
менеджменту.

Креативний менеджмент представляє собою управління носіями інтелектуального потенціалу підприєм-
ства, які створюють нові знання шляхом творчої діяльності. Креативний менеджмент заснований на сучасних 
технологіях управління творчістю та командної роботи [8].

У постіндустріальному суспільстві в умовах загострення конкуренції на світових ринках одержання нових 
джерел конкурентних переваг ґрунтується на можливостях розвитку інтелектуального капіталу та нематеріаль-
них ресурсів підприємства. Тому незалежно від галузевої приналежності підприємства професійним стандар-
том розвитку персоналу стає формування особливої категорії співробітників - креативних працівників. В умо-
вах підвищення рівня автоматизації виробництва і вдосконалення технологій формування якісно нової категорії 
працівників створює основу для зростання продуктивності праці, а отже, і розширення конкурентних переваг 
підприємства. Нові якості креативних працівників не можна у готовому вигляді «придбати на ринку»; їх можна 
формувати, розвивати й ефективно використовувати завдяки реалізації унікальних індивідуальних спроможнос-
тей персоналу – їхніх знань, умінь і досвіду, особистісних властивостей, які виявляються в поведінці і відношенні 
до справи, в захопленості й інновативності. Теоретики і практики менеджменту персоналу в процесі накопичення 
досвіду виміру й оцінки працівників дійшли висновку, що висока кваліфікація, солідний досвід і високий інтелект 
зовсім не є гарантами ефективної роботи людини, оскільки ці чинники визначають лише загальні професійні 
характеристики працівника (знання і частково навички), проте вони не дають можливість встановити, як ці якості 
знайдуть прояв у певних умовах, на конкретній посаді, конкретному підприємстві. Це призвело до виникнення 
концепції компетенцій персоналу, згідно з якою ключові якості персоналу мають відповідати вимогам працівни-
ків, конкретній посаді, пріоритетам розвитку підприємства. Основними якостями креативних працівників є ви-
сокий інтелектуальний розвиток, професійна компетентність, різнобічна винахідливість, інноваційна активність, 
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самостійність творчого пошуку. Ієрархію якостей креативних працівників подано на рис. 1. Наведена ієрархія 
якостей креативних працівників може бути орієнтиром для моделювання їхніх компетенцій. 

 

Інновативність
Відкритість

Стратегічність
Здатність до навчання

Цінності

Навички

Знання

Якості характеру

Лідерство і гнучкість
Впевненість у собі

Честолюбство і глобалізм
Системність

Менеджмент
Управління проектами

Управління змінами
Стратегічне управління

Пошук інформації
Проведення переговорів, презентацій

Орієнтація на розвиток
Орієнтація на досягнення

Рис. 1. Ієрархія якостей креативних працівників підприємства [2]

Не всі якості креативних працівників є однаково актуальними для усіх їх категорій. Тому слід насамперед 
визначити види креативних працівників підприємства та надати характеристику кожному з них: керівник інно-
ваційного підприємства; менеджер знань; координатор знань; керівник спеціалізованого підрозділу; менеджер 
проектної групи; експерти (носії) знань; генератори ідей (інноватори); інженери знань (фасилітатори).

Характеризуючи креативних працівників підприємства, слід зазначити, що деякі з них можуть займати ад-
міністративні посади (менеджер знань або керівник підрозділу), інші – виконувати ролі, які можуть змінюватися 
протягом часу та залежно від характеру виконуваних завдань (генератори ідей або експерти знань). Тому запро-
понована класифікація може слугувати лише загальним орієнтиром для визначення усіх категорій креативних 
працівників.

Керівники підприємства в умовах ринку так чи інакше належать до креативних працівників, адже будь-яке 
підприємство має невпинно розвиватися шляхом постійного вдосконалення і нововведень. Проте можливість 
віднесення керівників підприємства до групи креативних працівників залежить від їхньої ролі та безпосередньо 
участі в інноваційних процесах. Зважаючи на те, що здебільшого керівники підприємства виконують управлін-
ські, адміністративні й організаційні функції, ми не включили їх до категорії креативних працівників. 

Окреме виділення групи керівників інноваційних підприємств, діяльність яких лежить у сфері досліджень 
і розробок, дозволяє віднести їх до креативних працівників і визначає особливості компетенцій цих працівників. 

Менеджер знань – це спеціаліст, в обов’язки якого входить організація процесів управління знаннями та ін-
телектуальними активами підприємства. Для цієї посади можуть відбиратися співробітники науково-технічних 
бібліотек або відділів науково-технічної інформації (ВНТІ), координатори веб-сайтів і фасилітатори. Серед ме-
неджерів знань окремо слід виділити генерального менеджера з управління знаннями (Chief Knowledge Officer, 
CKO), який формує стратегічні напрями управління інтелектуальними ресурсами підприємства, а також коор-
динатора знань. 

До обов’язків координатора знань входять функції, пов’язані з контентом інформаційних систем, які вклю-
чають обслуговування працівників підприємства відповідно до їхніх інформаційних профілів. Одна з головних 
функцій координатора знань – обслуговування різних запитів, що стосуються інформаційних ресурсів підпри-
ємства (каталогів, рубрикаторів, довідників, інформації про клієнтів тощо), а також постійне оновлення інформа-
ційних профілів співробітників під приємства.

Фасилітатори – це специфічна категорія працівників знань, яка розповсюджена у західних компаніях. Їхнє 
завдання – допомогти працівникам у явній формі зафіксувати свої знання, зрозуміло сформулювати думки, щоб 
вони стали зрозумілими іншим людям. Фасилітатори мають навички ведення діалогу та методики одержання 
знань фахівців. У вітчизняній практиці функціям фасилітатора найбільшою мірою відповідає робота інженера 
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знань. Експерти (носії знань) – це будь-які співробітники підприємства, які володіють необхідними знаннями та 
досвідом і здатні їх передавати. Робота з експертами потребує участі інженерів знань (фасилітаторів) з метою 
одержання знань, їхньої формалізації та цілеспрямованого використання. Генератором ідей може бути будь-який 
працівник підприємства, проте не всі працівники здатні генерувати нові ідеї. Тут потрібний особливий стиль 
мислення, наявність творчого підходу до розв’язання проблем, вміння аналізувати та працювати з інформацією, 
бажання передавати одержані знання. Серед інших категорій креативних працівників слід окремо виділити ке-
рівників спеціалізованих підрозділів і менеджерів проектних груп. Формально їх можна віднести до менеджерів 
знань, що зумовлено подібністю виконуваних ними функцій, проте між ними все ж є різниця. Так, керівники спе-
ціалізованих підрозділів, створених у структурі підприємства (наприклад, відділів науково-технічної інформації 
або відділів нової продукції), не завжди є «інноваційними працівниками», адже головною вимогою до креатив-
них працівників є здатність до генерування нових ідей та творчі здатності. Ці здатності властиві менеджерам про-
ектних груп, які створюються на певний час для розробки інноваційних проектів.

Таким чином, визначені категорії креативних працівників відіграють різні ролі в інноваційному процесі 
підприємства, а їхні функції істотно відрізняються. Тому визначення якостей креативних працівників має кон-
кретизуватися у формуванні переліку їхніх базових компетенцій, який дає орієнтири для визначення групи спів-
робітників і менеджерів підприємства, яким властиві творчі здібності, здатність до інноваційного мислення, ор-
ганізаторські спроможності та здатність організовувати інноваційні процеси. Формування означених категорій 
працівників, потенційно спроможних створювати новий продукт і здатних до інноваційного розвитку, є завдан-
ням креативного менеджменту. 
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Ключові слова: державний борг, внутрішній і зовнішній борг, державний кредит. 

Аннотация. Проанализировано состояние государственного долга Украины. Рассмотрены научные взгля-
ды на проблему формирования и перспективы увеличения государственного долга, их влияние на дальнейшее 
развитие экономики страны. 

Ключевые слова: государственный долг, внутренний и внешний долг, государственный кредит.

Annotation. The state of the national debt of Ukraine. Considered scientific views on the problem of formation and 
prospects for increasing the public debt, their influence on the further development of the economy.

Кeywords: state debt, domestic and external debt, state loan.

Сучасна економічна ситуація в Україні демонструє необхідність використання позичених коштів. Залучення 
додаткових коштів є одним з основних джерел збільшення фінансових можливостей держави, але з іншого боку 
це призводить до зростання обсягу державного боргу. Різні економісти, розглядаючи розвиток впливу держав-
ного боргу на економіку, дають різну оцінку можливих шляхів спрямування економічних процесів. У сучасному 
світі існування боргової економічної системи є невід’ємною частиною розвитку держави, однак це може призвес-
ти до того, що країна не зможе розрахуватися як з зовнішніми, так і з внутрішніми боргами, і потрапить до так 
званої «боргової ями», коли для погашення існуючих кредитів необхідно буде використовувати додаткові позики. 
Зважаючи на це, у наш час розгляд проблематики державного боргу залишається актуальним. 

За різних часів багато вчених-економістів вивчали особливості існування державного боргу. Серед вітчизняних 
учених зазначимо: Т. Богдан, В. Дудченко, О. Зарубу, В. Федосова, В. Базилевича. Також досліджували проблему:  
Т. Мальтус, К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо та ін. Мета статті полягає у вивченні та розкритті змісту поняття «дер-
жавний борг», розгляді характеристик державного боргу економістів у різні епохи, вивченні структури зовніш-
нього боргу та його динаміки. Під час вирішення поставлених завдань використовувалися загальнотеоретичні та 
економіко-статистичні методи. 

Розвиток економічної системи характеризується вагомими збільшенням обсягів зовнішньої державної за-
боргованості країн світу. В умовах фінансової глобалізації державний борг є необхідною складовою економічних 
систем переважної більшості країн, інструментом втілення державної стратегії макроекономічного регулювання. 
В Україні формування державного боргу відбувалося під впливом необхідності фінансування поточних бюджет-
них видатків. На формування структури та обсягів державного боргу впливають, зокрема, такі фактори: нагальна 
потреба технічного переозброєння галузей національної економіки, важливість збільшення валютних резервів, 
покриття бюджетних дефіцитів. 

Перші дослідження стосовно питання державного боргу у науковій літературі належать меркантилістам 
та стосуються початку ХVI століття. Приток грошей у національну економіку оцінювався позитивно, тому кре-
дитне забезпечення виправдовувалося як важливе джерело державних доходів. Фізіократи на відміну від мер-
кантилістів досліджували сферу виробництва та вважали, що джерелом багатства нації є сільське господарство. 
На їх думку, здійснюючи запозичення, держава відтягує ресурси із продуктивних секторів економіки [1]. На 
противагу меркантилістам представники класичної школи економічної теорії розглядали державний борг як 
суто негативне явище. Боргове фінансування витрат, на думку класиків, призводить до послаблення держави та 
її банкрутства. Видатним послідовником кейнсіанства був А. Лернер, він не вважав національний борг тягарем, 
оскільки: «Нація, яка винна іншим націям, біднішає чи обтяжує себе так, як людина, що заборгувала іншим. 
Проте це не поширюється на національний борг, коли нація винна громадянам тієї ж самої нації. Ми винні його 
самі собі» [1].

Дослідження сутності, структури та динаміки державного боргу України є важливою складовою фінансо-
вої системи України. Державний борг складається з: заборгованості по випущених і непогашених внутрішніх 
державних позиках – внутрішній державний борг; фінансових зобов'язань країни щодо іноземних кредиторів на 
певну дату – зовнішній державний борг. 

Класифікація державного боргу:
в розрізі початкових термінів погашення – коротко- і довгострокові;  −
в розрізі фінансових інструментів – боргові цінні папери, торгові кредити, кредити, валюта та депозити,  −

інші боргові зобов'язання і зобов'язання по кредитах підприємств прямого інвестування. 
Економічна суть державного боргу проявляється через такі властиві йому функції: 

фіскальна – залучення державою необхідних коштів для фінансування бюджетних витрат;  −
регулятивна – коригування обсягу грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів національним  −

банком країни.
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Таблиця 1
Співвідношення валового внутрішнього продукту до валового зовнішнього боргу у динаміці  

(з 2008 р. до 2014 р.)

Дата (на 01.01) Валовий зовнішній борг ВВП Співвідношення ВВП до ВЗБ

2008 79 955,0 142 719,0 56,02%

2009 101 659,0 179 992,4 56,48%

2010 103 396,0 117 227,8 88,20%

2011 117 346,0 136 418,6 86,02%

2012 126 236,0 163 422,5 77,25%

2013 135 890, 0 183 310 74,13%

2014 142 079 131 805,1 107,79%

 Економічними наслідками державного боргу є:  
скорочення споживання населенням країни; −
витіснення приватного капіталу, що обмежує подальше зростання економіки; −
збільшення податків для обслуговування державного боргу; −
перерозподіл доходу на користь власників державних облігацій. −

Проведений аналіз дозволив дійти висновку, що протягом останніх років динаміка валового зовнішнього 
боргу України має стійку тенденцію до зростання, тенденція до зниження спостерігається лише у першому пів-
річчі 2013 р., що відбулося насамперед за рахунок погашення стабілізаційних кредитів Stand-by перед МВФ. Отже, 
останні роки відбувається стале зростання валового зовнішнього боргу, що можна пояснити дією таких чинни-
ків, як: суттєве накопичення короткострокового боргу фізичних і юридичних осіб; залучення нових короткостро-
кових кредитних ресурсів сектором державного управління; системне скорочення довгострокових зобов’язань 
українських банків перед нерезидентами за кредитами та депозитами; зростання заборгованості інших секторів 
економіки [5]. Розраховані показники валового зовнішнього боргу України за станом на кінець звітного періоду 
включають:

прямий державний борг, у тому числі кредити, отримані Національним банком України від Міжнародно- −
го валютного фонду і міжнародних фінансових організацій;

зобов'язання органів місцевого самоврядування за борговими цінними паперами та зовнішніми кредитами; −
зобов'язання банків за борговими цінними паперами, залученими кредитами та депозитами; −
зобов'язання реального сектора економіки України за борговими цінними паперами, залученими креди- −

тами (включно з гарантованими до повернення урядом) і кредиторською заборгованістю.
Таким чином, протягом розвитку економічної думки підходи й оцінки існування, сутності і нагромаджен-

ня державного боргу змінювалися. Найбільш антагоністичними в цьому баченні були представники класичної 
і кейнсіанської шкіл. Якщо класики розглядали державний борг як тимчасове та вимушене явище, то Дж. Кейнс 
вважав його необхідним елементом системи державних фінансів, засобом досягнення ефективного попиту, ско-
рочення якого призводить до падіння виробництва та зайнятості. Однак, вважаємо, не можна однозначно оці-
нювати таке складне і багатогранне явище, оскільки, з одного боку, відбувається залучення додаткових фінансо-
вих ресурсів для задоволення суспільних потреб, а з іншого – борговий тягар потребує додаткових бюджетних 
ресурсів. Необхідно розвивати раціональну систему управління державним боргом. Об’єктивно оцінити явище 
державного боргу необхідно з точки зору наслідків для економіки, оптимальної побудови кредитної системи та 
перспектив розвитку підходів до прийняття кредитних рішень на державному рівні.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Зайцева І. С. 
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Electronic commerce or e-commerce refers to a wide range of online business activities for products and services. 
It also pertains to “any form of business transaction in which the parties interact electronically rather than by physical 
exchanges or direct physical contact”.

E-commerce is usually associated with buying and selling over the Internet, or conducting any transaction involv-
ing the transfer of ownership or rights to use goods or services through a computer-mediated network. Though popular, 
this definition is not comprehensive enough to capture recent developments in this new and revolutionary business phe-
nomenon. A more complete definition is: E-commerce is the use of electronic communications and digital information 
processing technology in business transactions to create, transform, and redefine relationships for value creation between 
or among organizations, and between organizations and individuals [3].

E-commerce is conducted using a variety of applications, such as email, fax, online catalogs and shopping carts, 
Electronic Data Interchange (EDI), File Transfer Protocol, and Web services. Most of this is business-to-business, with 
some companies attempting to use email and fax for unsolicited ads (usually viewed as spam) to consumers and other 
business prospects, as well as to send out e-newsletters to subscribers.

The benefits of e-commerce include its around-the-clock availability, the speed of access, a wider selection of goods 
and services, accessibility, and international reach. It’s perceived downsides include sometimes-limited customer service, 
not being able to see or touch a product prior to purchase, and the necessitated wait time for product shipping [3].

E-commerce businesses may employ some or all of the following:
1. Online shopping web sites for retail sales direct to consumers;

© Syrovatka A. O., 2016 
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2. Providing or participating in online marketplaces, which process third-party business-to-consumer or consum-
er-to-consumer sales;

3. Business-to-business buying and selling;
4. Gathering and using demographic data through web contacts and social media;
5. Business-to-business electronic data interchange;
6. Marketing to prospective and established customers by e-mail or fax (for example, with newsletters);
7. Engaging in pretail for launching new products and services. 
E-commerce is subdivided into three categories: business to business or B2B (Cisco), business to consumer or B2C 

(Amazon), and consumer to consumer or C2C (eBay) [3].
E-commerce history, in its initial form of commercial transactions, came about in the late 1970s. At this point, busi-

nesses began to send commercial documentation electronically to other businesses. The general public was introduced 
to the Internet in 1994, but it took an additional four years to create the security protocols necessary for a ready Internet 
connection. By 2000, businesses in America and western Europe were presenting their goods and services online. This is 
when e-commerce became online buying and selling, and e-business was born. Amazon and eBay were two of the first 
e-businesses to allow electronic transactions [3].

Advantages to Vendors of e-commerce that e-businesses have distinct advantages over brick and mortar stores. 
First, they can be found with search engines without the use of pricey advertising campaigns. Beyond this, e-business 
allows vendors to track purchases and preferences of customers, leading to marketing catered to each individual. Advan-
tages for e-commerce, which also extend to e-business, are great monetary savings (because of fewer employees and low 
overhead) and the ability to reach consumers across the globe [2].

Advantages to Consumers of e-commerce is access e-commerce and e-businesses at any time of the day or night, 
from their workplace or in their pajamas. Consumers can search through countless products and services using online 
databases. Prices are quickly compared online to find the business that offers the best products at the best prices. Con-
sumers are quickly exposed to e-business because it uses more targeted marketing and offers more in-depth education 
compared to traditional businesses [2].

Features of e-commerce and e-businesses offer online storefronts, complete with virtual shopping carts and wish 
lists that can be emailed to friends and family. Along with this, e-businesses often have an electronic chat function that is 
used for technical and customer support. Virtual computer systems allow businesses to remotely access their customers’ 
computers to correct problems or navigate software and hardware specifications. E-business extends from these features 
to work with internal processes like product development, risk management, production and inventory management, 
among other things [2].

Global e-commerce market is growing every year. This promotes deeper penetration of the Internet in various re-
gions and the growth of online sales in existing markets. Ukrainian market of e-commerce is only in its infancy, yet has 
great potential for development-commerce market in Ukraine, according to Ekos Global, in 2014 amounted to 1.6 billion 
dollars in Poland – 4.7 billion dollars in Russia – 17.5 billion dollars. According to forecasts of Ukrainian Association 
of Direct Marketing, in 2015 the volume of e-commerce market in dollars will decline by approximately 45% to 1.1 bil-
lion  [1].

Falling sales in the domestic online retailers explained hryvnia devaluation and reduce the purchasing power of 
citizens. Partly because of this ongoing shift to online shopping overseas, particularly China [1].

However, in 2016 for Ukrainian e-commerce will not pass without positive. At least – by adopting long-awaited 
law «On electronic commerce», which is expected to eliminate a lot of problems and open new opportunities for market 
development. In a world of increasing market share of e-commerce recaptures the so-called mobile commerce, that online 
shopping via mobile devices [1].

According to the French company Criteo, in the third quarter of 2015 35% of all transactions in e-commerce account-
ed for Mobile sector. With this trend, according to Criteo, only deepen, and in late 2015 with the help of smartphones will 
be 40 % of transactions in the sector [1].
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Анотація. Рoзглянутo прoцес аналізу й oптимiзaцiї структури кaпiтaлу, йoгo oснoвнi етaпи, 
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неoбхiднiсть зaстoсувaння аналізу й oптимiзaцiї структури кaпiтaлу. Визнaченo oснoвнi фaктoри, якi 
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Аннотация. Рассмотрен процесс анализа и оптимизации структуры капитала, его основные этапы, 
методология и теоретические подходы к определению сущности понятия «оптимизация». Обоснована не-
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вершенствованию.
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Ефективнiсть функцioнувaння будь-якoгo пiдприємствa зaлежить вiд прaвильнoгo й ефективнoгo упрaвлiння 
кaпiтaлoм пiдприємствa. Йoгo вaжливoю склaдoвoю є aнaлiз та oптимiзaцiя структури кaпiтaлу.

Під час фoрмувaння oптимaльнoї структури кaпiтaлу пiдприємствa передбaчaється прoведення aнaлiзу 
тенденцiй пo змiнi oбсягу пoзичкoвих кoштiв, структури кaпiтaлу тa рентaбельнoстi сукупнoгo влaснoгo кaпiтaлу 
в бaзoвoму перioдi. Для дoсягнення пoстaвленoї мети нa oснoвi прoведенoгo aнaлiзу дiяльнoстi пiдприємствa 
фoрмується стрaтегiя упрaвлiння пoзичкoвими кoштaми, визнaчaється їх oбсяг і спiввiднoшення з влaсним 
кaпiтaлoм.

Aнaлiз лiтерaтурних джерел свiдчить прo великий iнтерес учених дo цьoгo питaння. Тaк, питaнню oптимiзaцiї 
структури кaпiтaлу присвяченo прaцi тaких вчених, як I. A. Блaнк, Т. В. Гoлoвкo, В. O. Пoдoльськa, С. В. Сaгoвa, 
Г. В. Сaвицькa, I. Й. Яремкo, O. В. Ярiш тa iн. [1–5]. Всi цi вченi звертaють увaгу нa oптимaльне спiввiднoшення 
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мiж влaсним i пoзикoвим кaпiтaлoм, зa якoгo зaбезпечується нaйефективнiшa прoпoрцiйнiсть мiж дoхiднiстю тa 
фiнaнсoвoю стiйкiстю пiдприємствa.

Aле нa сьoгoднi не мaє єдинoгo унiверсaльнoгo метoду oптимiзaцiї структури кaпiтaлу, зaстoсoвуючи який 
пiдприємствo визнaчилo б oптимaльне спiввiднoшення мiж влaсним i пoзикoвим кaпiтaлoм.

Метoю цьoгo дoслiдження є визнaчення сутнoстi «oптимiзaцiї кaпiтaлу».
Aнaлiз лiтерaтурних джерел [1–5] дaє змoгу визнaчити термiн «aнaлiз тa oптимiзaцiя структури кaпiтaлу» 

як спiввiднoшення мiж влaсним i пoзикoвим кaпiтaлoм, зa якoгo пiдприємствo oтримує мaксимaльний прибутoк 
i мaє мaксимaльну рентaбельнiсть. 

Нa думку I. O. Блaнкa, oптимaльнa структурa кaпiтaлу стaнoвить тaке спiввiднoшення викoристaння влaсних 
i пoзикoвих кoштiв, зa умoви якoгo зaбезпечується ефективнa прoпoрцiйнiсть мiж кoефiцiєнтoм фiнaнсoвoї 
рентaбельнoстi тa кoефiцiєнтoм стiйкoстi пiдприємствa, тoбтo мaксимiзується йoгo ринкoвa вaртiсть [1]. 

Схoже визнaчення oптимiзaцiї структури кaпiтaлу дaють Т. В. Гoлoвкo тa С. В. Сaгoвa [2]. 
В. O. Пoдoльськa тa O. В. Ярiш ввaжaють, щo oптимiзaцiя структури кaпiтaлу – це «тaке спiввiднoшення 

мiж влaсним i пoзикoвим кaпiтaлoм, зa якoгo зaбезпечується нaйефективнiшa прoпoрцiйнiсть мiж дoхiднiстю тa 
фiнaнсoвoю стiйкiстю пiдприємствa» [3, c. 355]. 

Тaким чинoм, в екoнoмiчнiй лiтерaтурi мaють мiсце рiзнi думки щoдo сутнoстi oптимiзaцiї структури 
кaпiтaлу. Aле вирiшення цьoгo питaння пoтребує кoмплекснoгo пiдхoду. 

Фoрмувaння структури кaпiтaлу являє сoбoю систему принципiв і метoдiв рoзрoбки тa реaлiзaцiї рiшень, 
пoв'язaних зі встaнoвленням oптимaльних пaрaметрiв йoгo oбсягу тa структури, a тaкoж йoгo зaлученням із рiзних 
джерел і в рiзнoмaнiтних фoрмaх для здiйснення гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa.

Прoцес oптимiзaцiї структури кaпiтaлу бaзується нa певнoму мехaнiзмi, який являє сoбoю систему oснoвних 
елементiв і функцiй, щo регулюють прoцес рoзрoбки тa реaлiзaцiї рiшень у цiй сферi (рис. 1).

Для рoзрaхунку oптимaльнoї структури кaпiтaлу, спирaючись нa критерiй мaксимiзaцiї фiнaнсoвoї 
рентaбельнoстi, зaстoсoвують мехaнiзм фiнaнсoвoгo вaжеля. Вiн дaє мoжливiсть, викoристoвуючи перевaги 
викoристaння пoзиченoгo кaпiтaлу, збiльшити рiвень пoкaзникa рентaбельнoстi влaснoгo кaпiтaлу.

Нa думку Блaнкa I. O., фiнaнсoвий леверидж – це oдин iз oснoвних мехaнiзмiв реaлiзaцiї тaкoгo зaвдaння 
фiнaнсoвoгo менеджменту, як мaксимiзaцiя рiвня рентaбельнoстi зa зaдaним рiвнем фiнaнсoвoгo ризику. Ефектoм 
фiнaнсoвoгo левериджу вiн нaзивaє пoкaзник, який вiдoбрaжaє рiвень дoдaткoвo генерoвaнoгo прибутку влaсним 
кaпiтaлoм зa рiзнoї структури зaлучення пoзикoвoгo кaпiтaлу [5].

Oснoвними критерiями oптимaльнoстi структури кaпiтaлу пiдприємствa є [7, с. 180]: 
пoлiтикa фiнaнсувaння aктивiв. −  Фoрмувaння структури кaпiтaлу пiдприємствa iз урaхувaнням зазначенoгo 

критерiю бaзується нa вивченнi спiввiднoшення мiж стaттями aктиву та пaсиву бaлaнсу i дoзвoляє визнaчити 
неoбхiдну величину та чaстку тих чи iнших джерел фiнaнсувaння; 

вaртiсть пiдприємствa. −  Iснують рiзнi теoрiї, якi рoзглядaють взaємoзв’язoк структури кaпiтaлу та вaртoстi 
пiдприємствa як бiзнесу. При цьoму oптимaльнoю є структурa кaпiтaлу, щo мaксимiзує ринкoву вaртiсть 
пiдприємствa; 

вaртiсть кaпiтaлу.  − Oскiльки як влaсний, тaк i пoзикoвий кaпiтaл мaють для пiдприємствa свoю вaртiсть; 
вaртiсть oбслугoвувaння. −  Оптимaльнa структурa з цiєї тoчки зoру – структурa, щo мiнiмiзує вaртiсть 

кaпiтaлу; 
ризики. −  Під час фoрмувaння структури кaпiтaлу пiдприємствo несе рiзнoмaнiтнi види ризикiв. Тaк, дo них 

вiднoсяться ризик чaсткoвoгo чи пoвнoгo непoвернення пoзикoвих кoштiв, ризик oбслугoвувaння бoргу (несплaтa 
вiдсoткiв), ризик бaнкрутствa. При цьoму пiдприємствo мoже пoстaвити зaдaчу oптимiзaцiї структури кaпiтaлу за 
наявних oбмежень з тoчки зoру зниження певних видiв ризикiв; 

рентaбельнiсть. −  Зaгaльнoвизнaним фaктoм є те, щo зaлучення пoзикoвих ресурсiв мoже привести дo 
зрoстaння рентaбельнoстi влaснoгo кaпiтaлу пiдприємствa зa рaхунoк ефекту фiнaнсoвoгo вaжеля. Oптимaльнa 
структурa кaпiтaлу в цьoму випaдку мaксимiзує рентaбельнiсть пiдприємствa, тoбтo дoзвoляє oтримaти нaйбiльший 
прибутoк зa наявнoгo рiвня влaсних ресурсiв.

При цьoму для рoзрaхунку ефекту фiнaнсoвoгo левериджу викoристoвують тaку фoрмулу:

ЕФЛ =(1 – Спп)*(Кврa –Св)*(ВК/ПК),
де      Спп – стaвкa пoдaтку нa прибутoк;

Кврa – кoефiцiєнт вaлoвoї рентaбельнoстi aктивiв, %;
Св – стaвкa вiдсoткa зa кредит, щo сплaчується пiдприємствoм зa викoристaння зaлученoгo кaпiтaлу, %;
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ЗК – середня сумa зaлученoгo кaпiтaлу;
ВК – середня сумa влaснoгo кaпiтaлу.

Зaрубiжнi та вiтчизнянi екoнoмiсти ввaжaють фiнaнсoвий вaжiль (леверидж) oдним iз гoлoвних пoкaзникiв 
впливу структури кaпiтaлу нa прибуткoвiсть пiдприємствa.

Пoзитивний ефект фiнaнсoвoгo вaжеля виникaє у тих випaдкaх, кoли диференцiaл мaє дoдaтне знaчення, 
тoбтo пoзикoвий кaпiтaл, який oтримaнo пiд фiксoвaний вiдсoтoк, викoристoвується пiдприємствoм у прoцесi 
дiяльнoстi тaким чинoм, щo принoсить бiльш висoкий прибутoк, нiж фiнaнсoвi витрaти нa йoгo зaлучення. Крiм 
тoгo, цей ефект виникaє зaвдяки викoристaнню не лише плaтнoгo кредиту, aле i безoплaтних пoзикoвих ресурсiв. 
I чим вищoю є чaсткa oстaннiх у зaгaльнiй сумi пoзикoвих кoштiв, тим вищим є знaчення ефекту фiнaнсoвoгo 
левериджу. Дo певнoгo мoменту йoгo мoжнa пiдвищити зa рaхунoк плечa фiнaнсoвoгo вaжеля, прoте неoбхiднo 
пaм’ятaти, щo висoкa чaсткa пoзикoвoгo кaпiтaлу у склaдi джерел фoрмувaння кaпiтaлу пiдприємствa веде дo 
ризику втрaти фiнaнсoвoї стiйкoстi пiдприємствa [6].

Oптимiзaцiя кaпiтaлу зa критерiєм мiнiмiзaцiї йoгo вaртoстi. Прoцес цiєї oптимiзaцiї бaзується нa пoпереднiй 
oцiнцi вaртoстi влaснoгo тa зaлученoгo кaпiтaлу за рiзних умoв йoгo зaлучення i здiйснення бaгaтoвaрiaнтних 
рoзрaхункiв середньoзвaженoї вaртoстi кaпiтaлу. 

Oптимiзaцiя структури кaпiтaлу зa критерiєм мiнiмiзaцiї рiвня фiнaнсoвих ризикiв. Цей метoд oптимiзaцiї 
структури кaпiтaлу пoв’язaний з прoцесoм диференцiйнoгo вибoру фiнaнсувaння рiзних склaдoвих aктивiв 
пiдприємствa. З цiєю метoю всi aктиви пiдприємствa пoдiляють нa три групи: 

a) неoбoрoтнi aктиви; 
б) пoстiйнa чaстинa oбoрoтних aктивiв (незмiннa чaстинa сукупнoгo їх рoзмiру, якa не зaлежить вiд сезoнних 

тa iнших кoливaнь oбсягу oперaцiйнoї дiяльнoстi i не пoв’язaнa з фoрмувaнням зaпaсiв сезoннoгo зберiгaння, 
дoвгoстрoкoвoгo зaвезення i цiльoвoгo признaчення. Iншими слoвaми, вoнa рoзглядaється як незнижувaний 
мiнiмум oбoрoтних aктивiв, неoбхiдний пiдприємству для здiйснення пoтoчнoї oперaцiйнoї дiяльнoстi; 

в) змiннa чaстинa oбoрoтних aктивiв (вaрiюючa чaстинa сукупнoгo рoзмiру, якa пoв’язaнa iз сезoнним 
зрoстaнням oбсягу реaлiзaцiї прoдукцiї, неoбхiднiстю фoрмувaння в oкремi перioди дiяльнoстi пiдприємствa 
тoвaрних зaпaсiв сезoннoгo зберiгaння, дoстрoкoвoгo зaвезення i цiльoвoгo признaчення. У склaдi цiєї змiннoї 
чaстини oбoрoтних aктивiв видiляють мaксимaльну та середню пoтребу в них). 

Тaким чинoм, oптимiзaцiя структури кaпiтaлу – це вaжливий етaп стрaтегiчнoгo aнaлiзу кaпiтaлу, який 
пoлягaє у визнaченнi тaкoгo спiввiднoшення мiж вaртiстю, втiленoю у кoшти пiдприємствa, якi йoму нaлежaть 
i принoсять прибутoк, тa вaртiстю, iнвестoвaнoю в грoшoвi кoшти, щo зaлучaються нa oснoвi їх пoвернення, зa 
умoви якoгo дoсягaється мaксимaльнa ефективнiсть дiяльнoстi пiдприємствa. У прoцесi oптимiзaцiї структури 
кaпiтaлу неoбхiднo врaхoвувaти кiнцевий результaт дiяльнoстi пiдприємствa, тoбтo фiнaнсoвий результaт вiд 
звичaйнoї дiяльнoстi дo oпoдaткувaння. Пiд чaс рoзрaхунку oптимaльнoгo спiввiднoшення влaснoгo тa пoзикoвoгo 
кaпiтaлу неoбхiднo врaхoвувaти не тiльки вже вiдпрaцьoвaнi метoди oптимiзaцiї структури кaпiтaлу, aле  
й пoкaзники резерву кaпiтaлу, рентaбельнoстi кaпiтaлу пiдприємствa тa кредитoспрoмoжнoстi. 
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Анотація. Розглянуто теоретичні засади та практичні положення формування кредитної політики 
банку, а також сутність поняття кредитної політики. Визначено фактори впливу на формування кредитної 
політики банку, проблеми формування кредитної політики банку.

Ключові слова: кредитна політика, кредит, кредитний портфель, кредитоспроможність.

Аннотация. Рассмотрены теоретических основы и практические положения формирования кредитной 
политики банка, а также сущность понятия кредитной политики. Определены факторы влияния на форми-
рование кредитной политики банка, проблемы формирования кредитной политики банка.

Ключевые слова: кредитная политика, кредит, кредитный портфель, кредитоспособность.

Annotation. The scientific article is devoted to the study of theoretical principles and practical provisions forming 
loan policy. The essence of the concept of monetary policy, the factors influence the formation of monetary policy the bank, 
problems of forming loan policy.

Кeywords: credit policy, loans, credit portfolio, credit worthiness.

В умовах обмежених джерел для формування ресурсного потенціалу банки потребують надійних напрямів 
вкладення залучених ресурсів, що передбачає організацію діяльності, спрямованої на підвищення якості пропо-
нованих фінансових послуг та ефективності їх здійснення. Надзвичайно важливого значення для банку набуває 
питання вдосконалення існуючої системи формування кредитної політики банку. Ефективна кредитна політи-
ка є основою для зростання ефективності управління кредитними операціями та фінансової стабільності банків  
України. 

В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення фінансово-кредитного механізму,  
а отже, і розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Зазначимо, 
що першопричинами є: теоретична  недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, 
незадовільний фінансово-господарський стан суб’єктів підприємництва, невисока кадрова підготовка працівни-
ків банківської системи тощо. 

В подальшому послаблений контроль за цільовим використанням кредиту може призвести до негативних 
наслідків для всієї банківської системи й економіки України в цілому.

Обрана тема є досить актуальною, адже вивчення джерел і форм гарантованості погашення позичок і впро-
вадження якісних форм забезпечення і контролю за цільовим використанням позички справляють регулюючий 
вплив на банківську діяльність. 

Проблема забезпеченості повернення кредитів, реалізації заставного права та формування резерву покрит-
тя на можливі втрати знайшли своє відображення в працях Лаврушина О. М., Мороз А. Н., Галасюка В. М., Кос-
тюченко В. М., Грищенко Т. В. та ін. [1]. Тому через складність і багатогранність проблеми, яка досліджується, 
чимало питань потребують поглибленого системного вивчення. 

Метою статті є розглядання сутності формування кредитної політики банку (як інструмента досягнення 
його стратегічних цілей) і визначення напрямків її удосконалювання в сучасних умовах.

Кредитна політика банку являє собою систему заходів, що здійснює банк для досягнення певних фінансових 
результатів [2]. Вона визначає загальні принципи кредитування клієнтури банку, типи наданих кредитів, деталі 
кредитних процедур тощо. Роль кредитної політики полягає у визначенні напрямків розвитку й удосконалення 
банківської діяльності у процесі акумуляції та інвестування кредитних ресурсів, розвитку кредитного процесу та 
підвищення його ефективності.

Cтратегія кредитної політики включає пріоритети, принципи та цілі конкретного банку на кредитному 
ринку. Вона визначається, по-перше, вибором клієнтів; по-друге, нормами та правилами, які регламентують 
практичну діяльність банківського персоналу; по-третє, компетентністю керівництва банку і рівнем кваліфікації 
персоналу, який займається питанням кредитування [3]. Тактика кредитної політики охоплює конкретні при-

© Сєрокурова К. С., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

343

йоми та методи, які використовуються окремим банком для реалізації його стратегічних цілей при здійсненні 
кредитних операцій.

Отже, кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної роботи персоналу кредитного 
підрозділу банку, зменшує імовірність помилок і прийняття нераціональних рішень.

Відповідальність за розроблення кредитної політики та механізмів її реалізації покладається на кредитний 
комітет банку і затверджується, як правило, правлінням банку, та формується в спеціальному документі. Етапи 
розроблення кредитної політики наведені на рис. 1. На практиці кредитну політику проводить кредитний депар-
тамент банку і саме від ефективності його роботи залежатиме успішність кредитної діяльності.

Етапи розроблення кредитної політики банку

Формування цілей кредитування

Визначення стандартів кредитування 

Розроблення вихідних документів

Рис. 1. Етапи розроблення кредитної політики банківської установи

Основним елементом кредитної політики в області стратегії є правильна постановка її цілей. Цілі кредитної 
політики визначаються із стратегічних цілей банку.

Система основних напрямків кредитної політики банку включає такі цільові орієнтири [4, с. 7]:
формування та оптимізація кредитного потенціалу банку; −
підвищення ефективності кредитних операцій; −
підтримання оптимального співвідношення між кредитами, депозитами й іншими зобов'язаннями та  −

власним капіталом банку;
забезпечення фінансової стійкості банку у процесі здійснення кредитної діяльності; −
забезпечення зваженого й оптимального використання кредитних ресурсів; −
досягнення оптимального балансу між зростанням обсягу кредитного портфеля і темпами поліпшення  −

його якості;
розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої якості; −
збереження високого рівня довіри юридичних і фізичних осіб до банківської установи шляхом своєчасно- −

го та повного виконання своїх зобов'язань перед вкладниками й акціонерами.
Розробка формування кредитної політики для кожного окремого банку означає врахування ряду факторів, 

які впливають на пріоритетність і її напрямки. Фактори, які впливають і визначають кредитну політику, можна 
поділити на два типи: зовнішні та внутрішні (табл. 1). Якщо внутрішні фактори пов'язані із конкурентоспромож-
ністю установи банку, зокрема фінансовою стійкістю та надійністю банку, то зовнішні фактори пов'язані з погли-
бленням світової економічної та фінансової кризи, політичною та економічною ситуацією в країні, законодавчою 
базою, рівнем розвитку банківської інфраструктури, а також міжбанківською конкуренцією [5]. Слід зазначити, 
що внутрішніми факторами банк може керувати, а зовнішніми – ні, тому що вони не залежать саме від діяльності 
установи і викликані непередбачуваним зовнішнім середовищем [6].

Таблиця 1
Фактори впливу на кредитну політику банку

Чинники, що впливають на кредитну політику банку
Зовнішні Внутрішні

Обсяги ВВП і рівень інфляції Кредитний потенціал банку
Дефіцит бюджету Організація роботи в банку
Рівень конкуренції Стабільність депозитів
Грошово-кредитна політика НБУ Забезпеченість кредитів
Законодавча та нормативна бази Професійна підготовленість
Рівень доходів населення Спектр виконуваних операцій і послуг
Рівень безробіття Цінова політика
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Кожний окремий банк, розробляючи стратегію кредитної політики, проводить сегментацію кредитного 
ринку з точки зору його кредитного обслуговування, враховуючи при цьому рівень регіонального розвитку, ма-
кроекономічну ситуацію, рівень кон'юнктури ринку тощо. В основі розробки стратегії лежать його внутрішні 
можливості, які визначаються конкурентоспроможністю, ліквідністю, фінансовою стабільністю та надійністю 
банківської установи на грошово-кредитному ринку. Причому реалізація можливостей банку щодо стратегії кре-
дитної політики передбачає саме досягнення її кінцевої цілі – забезпечення стійкого фінансового стану на кон-
кретному сегменті певного ринку [7].

Негативний вплив на кредитну сферу здійснюють такі фактори [8]:
1) поглиблення світової економічної та фінансової кризи;
2) платіжна криза, дефіцит бюджету;
3) різке зниження кредитоспроможності суб’єктів господарювання тощо.
Для поліпшення стану справ в Україні у сфері кредитування необхідне досягнення фінансової і мікроеконо-

мічної стабільності, проведення раціональної промислової і податкової політики, що дозволило б банкам здій-
снювати виробничі інвестиції, а позичальникам – відновити свою кредитоспроможність [9]. Кредит має ство-
рювати сприятливі умови для розвитку всіх сфер і галузей національної економіки України. Він є важливим 
джерелом капітальних вкладень, тому традиційно виділяється його вагома роль у реструктуризації економіки 
й інвестиційній діяльності.

Таким чином, правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої 
системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості 
банків. Кредитна політика банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності, визначає кон-
кретні прийоми, способи та методи її реалізації і має суттєвий вплив на економічний розвиток банку та держави 
в цілому.

Науковий керівник – старший викладач Жукова О. К. 

Література: 1. Грищенко Т. В. Проблеми формування та реалізації кредитної політики банків / Т. В. Грищенко,  
О. А. Падалко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2013. – № 79. – С. 12–15. 2. Васюренко О. В. Банківський менедж-
мент : посібник / О. В. Васюренко. – Київ : Академія, 2011. – 320 с. 3. Галицкая С. В. Деньги, кредит, финансы :  
учебник / С. В. Галицкая. – М. : Эксмо, 2009. – 736 с. 4. Карбівничий І. В. Механізм формування та реалізації кре-
дитної політики банку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Карбівничий Ігор Володимирович. – Суми, 
2011. — 19 с. 5. Прасолова С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового 
інвестування / С. Прасолова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 11. – С. 58–61. 6. Кредитна 
система України і банківські технології / [В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін.] ; за ред. І. В. Са- 
ла. – Львів : ЛБІ НБУ, 2011. – 579 с. 7. Тeрновcкая E. П. Формированиe крeдитной политики коммeрчecкого бан-
ка: проблeмы, направлeния развития / E. П. Тeрновcкая, М. М. Новоceльцeва // Финанcовый журнал. – 2010. –  
№ 2. – С. 119–128. 8. Карбівничий І. В. Оптимізація фінансового забезпечення механізму кредитної політики бан-
ку / І. В. Карбівничий // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 3. – С. 17–22. 9. Карбівничий І. В. Кредитна по-
літика як ключовий елемент корпоративного управління банку / І. В. Карбівничий // Вісник Східноєвропейського 
університету економіки і менеджменту. – 2013. – № 1 (7) – С. 87–93. 

 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

345

держаВний бЮджет і проблема  
його збалансоВаності

УДК 336.14 Семенова О. О. 

   Студент 2 курсу   
факультету економічної інформатики ХНЕУ ім. С. Кузнеця
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присвячені Державному бюджету, проблемам дефіциту та збалансованості Державного бюджету. А також 
проаналізовано можливі дії для подальшого подолання незбалансованості державного бюджету. Визначено зна-
чення і актуальність цієї теми в сучасності.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты, основные нормативные документы и литера-
турные источники, посвященные Государственному бюджету, проблемам дефицита и сбалансированности 
Государственного бюджета. А также проанализированы возможные действия для дальнейшего преодоления 
несбалансированности государственного бюджета. Определены значение и актуальность данной темы в со-
временности.
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Annotation. Reviewed the theoretical aspects, basic normative documents and literary sources, devoted to the State 
budget, the deficit and balance the State budget. And also to analyze the possible actions to further address the imbalance 
of the state budget. Defined the meaning and relevance of this topic in modern times.
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Актуальність цієї теми полягає в тому, що на сьогодні найгостріші проблеми економічного та соціального 
життя держави зосереджені саме у бюджетній сфері. Основні проблем, які можна виділити, це: балансуваня дер-
жавного бюджету, ефективне витрачання державного бюджету, бюджетний дефіцит, а також борг держави та 
його зростання. Свій внесок у розвиток цієї проблеми зробили такі вчені-економісти, як О. Василик, О. Семенова, 
Г. Дворецька, О. Музика, М. Карасьова, В. Лобода, Л. Воронова та ін.

На сучасному этапі розвитку економіки підвищується роль держави в регулюванні економічних процесів,  
а токож економіки краіни загалом.  

Тож надзвичайно важливо визначити основні стратегічні напрямки розвитку та функціювання економіки. 
Державний бюджет є однією із важливих складових фінансової системи. В свою чергу, державні фінанcи є 
оcновою економіки держави, зроcтання матеріального добробуту та соціальної забеспеченності населення. Бюд-
жет – важливий інструмент у розвитку економічної, соціальної та інших сфер. Шляхом бюджету держава може 
здійснювати регулятивні процеси в економіці країни, а саме розподіл валового продукту, контроль структур ви-
робництва, вплив на результативність господарювання та соціальні перетворення. Тобто бюджет – це впливова, 
вагома і інколи небезпечна зброя в руках уряду. Нині у країнах з розвиненим економічним устроєм сформували-
ся достатньо ефективні й економічно вигідні моделі функціонування бюджетної сиситеми. 

Бюджет визначається як економічні відносини між державою та юридичними і фізичними особами з пи-
тань ВВП, для використання державних коштів, які призначені для виконання державою її обо'вязків [2, с. 61].

Завдяки державному бюджету уряд спроможний виконувати свою головну функцію – регуляторну. В сучас-
них ринкових умовах регулювання державою реальної економіки спрямоване насамперед на створення належних 
умов для фізичних і юридичних осіб. Але не у власних інтересах чи інтересах окремих верств населення та осіб, 
а саме в інтересах суспільства цілком. Держава використовує такі потужні важелі, як податки та бюджетні витра-
ти [5].

Головним завданням держави при створенні та формуванні державного бюджету є його збалансування. 
Іншими словами, найближче наближення до повного покриття прибутками витрат, а в кращому випадку – пере-
вищення прибутків над витратами, тобто утворення залишку засобів. Зменшення витрат і збільшення прибутків 
допомагають досягти цього стану. 

© Семенова О. О., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

346

Збалансування бюджету є ключовою проблемою сучасної бюджетної системи. Згідно зі ст. 21 3акону України 
«Про бюджетну систему України» головною умовою фінансової та бюджетної політики є збалансованість бюдже-
ту, який входить до складу бюджетної системи України. Такі правові рішення з цього питання можуть забезпе-
чити чітке й ефективне функціонування бюджетної системи та визначити фактичні можливості діяльності різних 
органів влади [6].

В загальних рисах під «збалансуванням» розуміється положення рівноваги. А термін «бюджетна рівновага» 
визничається як стан, коли бюджетні доходи перевищують бюджетні видатки. Якщо навпаки – бюджетні видатки 
вище за доходи, спостерігається бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит класифікують на свідомий і вимуше-
ний [1, c. 63]. Вимушений бюджетний дефіцит з'являється при скороченні обсягів ВВП і відповідно при обмеженні 
фінансових ресурсів держави. 

Свідомий бюджетний дефіцит може виникати у ситуації, коли влада навмисно знижує ставки оподатку-
вання та збільшує державні витрати, для того щоб стимулювати сукупний попит у період економічного спаду.  
А у період підйому, навпаки, необхідне цілеспрямоване створення бюджетного надлишку. Але рівноваги у цьому 
випадку не буде. Якщо ж податки нижчі за доходи, можна казати про профіцит бюджету, або бюджетний над-
лишок. І цього разу бюджет буде відзначатися відсутністю рівноваги. Отже, стан бюджетної рівноваги не означає 
тільки рівновагу у математичному розумінні, тобто коли видатки дорівнюють доходам. Бюджет знаходиться  
у стані рівноваги не тоді, коли видатки дорівнюють доходам, а у ситуації, коли доходи вищі від видатків. Коли 
видатки перевищують доходи, бюджетної рівноваги немає, тобто спостерігається бюджетний дефіцит. Законо-
давча влада повинна чітко зрозуміти, що бюджет – не тільки доходи та видатки. Для правильного функціонування 
економіки необхідно підвищити роль планування бюджету. При кожному надходженні та витрачанні необхідно 
пам'ятати про голове – процвітання та добробут громадян [4].

Під час розроблення бюджетної стратегії необхідно пам'ятати, що вона визначає основні напрямки політики 
України у сфері бюджету та перспективи її розвитку. А бюджетна політика, у свою чергу, – засоби та методи її 
здійснення. 

Головними завдання бюджетної політики України в умовах поглиблення ринкових реформ є: 
скорочення нераціональних витрат з бюджету;  −
зміцнення доходної бази; −
вдосконалення системи податків і зміцнення контролю за іх сплатою; −
створення підсиленої системи контролю за раціональним і розумним використанням видатків держави; −
посилене контролювання величини державного боргу. −

Отже, економіка України досить нестабільна та непостійна на сьогодні. Прослідковується порушення 
рівноваги у державному секторі. Бюджет залишається дефіцитним і заборгованість держави велика. Стабілізувати 
бюджет України та економічний стан загалом можливо завдяки методам виправлення дисбалансу бюджету, осо-
бливо діями, які спрямовані на підвищення ВВП, скорочення непродуктивних і нераціональних витрат, а також 
посилення контролю.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Annotation. In this article the essence of the money market, its main categories. Considered its main problems. The 
current state of monetary market of Ukraine.

Кeywords: money, money market, commercial banks, shadow economy, offshore.

Актуальність вивчення проблематики та перспектив розвитку грошового ринку України полягає у тому, 
що фінансово-економічна стабілізація пов’язана з використанням потенціалу можливостей сучасного грошового 
ринку, а стабільність внутрішньої та зовнішньої вартості національних грошей є передумовою макроекономічної 
стабільності.

Багато економістів займались дослідженням ролі грошового ринку і зійшлися на тому, що він: мобілізує 
тимчасово вільний капітал із різноманітних джерел; розподіляє накопичений вільний основний капітал між не-
зліченними кінцевими його покупцями; формує ринкові оцінки на окремі грошові сервіси; виконує посередни-
цтво між торговцем і клієнтом грошових інструментів; прискорює обіг грошових засобів.

Світові економісти часто порушують проблему грошового ринку, визначення його ролі у розвитку країни, 
але в Україні цій темі не приділяється достатньо уваги. Дослідженням проблем грошового ринку займалися такі 
вчені, як О. М. Михайлик, О. В. Щербина, В. П. Загарій, Б. І. Пшик та ін.

Метою дослідження є виявлення проблем грошового ринку України.
Грошовий ринок – ринок, де продуктом є грошові кошти. Метою фінансового ринку є підтримання ефек-

тивного накопичення грошових коштів і їх використання у грошовому обігу. Ефективність складається із декіль-
кох частин: мінімальний час, за який кошти реалізуються та придбаються для використання у грошовому обігу; 
малий розрив у вартості, за якою реалізує ресурси їх основний власник, та вартості, відносно якої їх привласнює 
кінцевий покупець [1].

У зв’язку з цим необхідне проведення в Україні реформ, основною з яких є реформа фінансової політики, 
яка спрямована на стабілізацію грошового ринку. Заходи держави щодо стабілізації грошового ринку в економі-
ці України, що є перехідною, повинні поєднувати як довгострокове, тобто стабілізаційне, так і короткострокове 
регулювання. Довгострокове регулювання виходить за рамки компетенції НБУ і може бути реалізоване за допо-
могою програм уряду, та має узгоджуватися із заходами валютно-курсової та бюджетно-фіскальної політики. 

Цілями щодо пріоритетних напрямків нормалізації фінансового ринку є формування динаміки монетарних 
процесів, які здатні забезпечити функціонування ринку, що спроможний швидко реагувати на будь-які зміни 
фінансово-кредитної ситуації.

Різноманітні методи регулювання фінансового ринку в українській економіці представлені такими інстру-
ментами: нормування обов’язкових резервів, відсоткова політика, політика рефінансування комерційних фінан-
сових установ та операції на відкритому ринковому середовищі. Але в Україні більшість із цих методів застосову-
ються або не в повному обсязі, або в деформованому вигляді порівняно з можливостями використання тих самих 
методів в інших економіках [2].

Низька продуктивність регулювання державою фінансового ринку є наслідком недостатнього розвитку 
ринку в Україні, низьким рівнем відношення середньорічного значення агрегату грошової маси М2 до валового 
внутрішнього продукту, тобто монетизації. Це не забезпечує відповідну реакцію на заходи фінансово-кредитної 
політики уряду. 

© Святаш Д. В., 2016 
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Недостатня ефективність відсоткової політики НБУ є результатом неможливості зміни впливу та стимулю-
вання облікової ставки на кількість кредитних операцій банків та економічної ефективності. 

Тільки за останній рік коливання курсу гривні призвело до закриття великої кількості комерційних банків. 
Упродовж 2014–2016 рр. Правлінням Національного банку України було прийнято 66 рішень про віднесення бан-
ків до категорії неплатоспроможних, 29 з яких – у 2015 році. Це показує неефективність роботи НБУ. Закрити 
банк, знищити бізнес – не складно, куди більш важливо і потрібно для економіки України врятувати банк від бан-
крутства. Якщо б керівництво НБУ забезпечило відновлення платоспроможності банків і відродило їх до життя, 
це можна було б назвати успіхом. А закриття великих банків, а отже, розорення великої кількості клієнтів цих 
банків, – це швидше провал керівництва НБУ, ніж успіх [3].

Після закриття банків зменшилась кількість депозитів в інших банках, що пов’язано з недовірою людей до 
банківської системи взагалі. Значна частка готівкових грошей знаходиться на руках у населення. 

Сфера діяльності комерційних банків має багато сторін, їх повноваження розширюються майже на всі сфе-
ри життєдіяльності. Вони роблять вагомий внесок у регулювання, поповнення грошової маси.

На жаль, значною мірою стабільність фінансової системи України поки що залежить від співпраці з МВФ.  
30 квітня 2014 року, після завершення Революції гідності та приходу до влади в Україні нового Уряду та виконання 
попередніх умов, МВФ ухвалив надання Україні нової позики Stand by обсягом 16,5 млрд дол. США (10,976  млрд 
СПЗ). В рамках цієї програми Україна отримала два транші обсягом 3 млрд дол. США (2,058 млрд СПЗ) та  
1,3 млрд дол. США (914,7 млн СПЗ), але влітку 2014 року макроекономічні показники, закладені у програму, було 
значно відкореговано через розгортання в Україні масштабної економічної кризи на фоні російської агресії на 
сході країни. З огляду на це, на запит українського Уряду вже 11 березня 2015 року МВФ ухвалив заміну програми 
Stand by на нову чотирирічну програму «Механізм Розширеного Фінансування» (Extended Fund Facility). Перший 
транш обсягом 5 млрд дол. США за новою програмою було отримано одразу після її ухвалення. Надання другого 
траншу обсягом 1,7 млрд дол. США (що було повністю спрямовано на поповнення резервів Національного банку) 
було ухвалено Радою директорів МВФ 31 липня 2015 року [4].

У 2015 році МВФ обіцяв виділити Україні 4 транші на суму 10 млрд дол., але видав тільки 2 транші на суму  
6,7 млрд дол., а потім МВФ взагалі відмовився кредитувати Україну, частково через провали в роботі НБУ теж [5].

На ряду з кредитуванням МВФ важливою є проблема зовнішнього боргу України, який на сьогодні стано-
вить, за даними статистики, 64,35 млрд дол. США. Першочерговим завданням уряду та Міністерства Фінансів 
України є регулювання бюджетних коштів та узгодження їх з МВФ, реструктуризація заборгованості, що впливає 
на всі макроекономічні показники. 

Однією з проблем фінансового ринку України є так звана «тіньова економіка», що являє собою загрозу 
економічній безпеці держави, негативно впливає на розвиток народного господарства. Багато підприємств, що 
працюють в Україні, реєструються за кордоном, тобто намагаються уникнути сплачування податків і з цією ме-
тою створюються «офшори». Офшор – це один з найвідоміших і найефективніших методів «планування» по-
датків або їх «оптимізації» (ухилення від сплати податків). Основою цього методу є законодавство багатьох країн  
(в основному острівних), які частково або повністю звільняють від оподаткування доходи компаній, отримані поза 
межами кордонів (берегів) країни реєстрації. Часто однією з умов для того, щоб вважати компанію офшорною,  
є відсутність у неї господарської діяльності в межах (берегів) країни реєстрації [6].

Так, наприклад, у квітні 2016 року відбувся скандал щодо «Панамських документів», що були отримані від 
юридичної фірми Mossack Fonseca в Панамі, яка надає послуги щодо реєстрації і ведення офшорних компа-
ній  [7].

Таким чином, потрібно виділити основні напрямки розвитку фінансового ринку України. Для цього доціль-
ним є стабілізування курсу гривні і на її основі стабілізація і підняття економіки, також необхідна монетизація 
бюджетного дефіциту та забезпечення валютного контролю в Україні. Ще варто створити законодавчу базу, що 
дозволяє регулювати обіг коштів і запобігає витоку грошей з України на рахунки офшорних компаній.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Аннотация. Проведен анализ понятия «мотивация персонала», рассмотрены принципы, которым от-
вечает система мотивации персонала предприятия. Выделены основные требования для усовершенствования 
мотивации труда персонала предприятия.
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Анотація. Проведено аналіз поняття «мотивація персоналу», розглянуто принципи, яким відповідає 
система мотивації персоналу підприємства. Виділено основні вимоги для удосконалення мотивації праці пер-
соналу підприємства.

Ключові слова: мотивація, персонал, підприємство, принципи, вимоги.

Annotation. The analysis of the concept of motivation, the principles, which correspond to the system of motivation 
of personnel. The basic requirements for improvement of labor motivation of personnel.

Кeywords: motivation, personnel, enterprise, principles, requirements.

На современном этапе развития проблема мотивации личности приобрела важное значение, поскольку 
решение задач, стоящих перед обществом, возможно лишь при условии создания надлежащей мотивационной 
основы, способной побудить персонал предприятий к эффективной деятельности, что и обуславливает актуаль-
ность темы исследования.

Система мотивации характеризует совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые стимулируют 
отдельного работника или трудовой коллектив в целом к достижению индивидуальных и общих целей деятель-
ности предприятия. 

Проблемы мотивации изложены в трудах Колот А. М. [1], Лукьянченко Н. Д. [2], Самоукина Н. В. [3], Герчи-
кова И. Н. [4], Каменева Т. В [5], Веснина В. Р. [6], Мурашко М. И. [7].

В трудах ученых нашли свое отражение отдельные аспекты труда персонала, эффективного использова-
ния трудового потенциала, мотивации трудовой деятельности, повышения результативности и эффективности 
труда. Однако проблема современных мотивационных процессов и их влияние на труд персонала предприятия 
остается малоисследованной.

Цель статьи – раскрытие понятия «мотивация», обоснование основных принципов и требований мотива-
ции. 

Мотивация является атрибутом сознания человека как фактор, активизирующий деятельность или прекра-
щающий ее. Понятием более широким является увлечение работой, то есть убеждение работника в целесообраз-
ности, содержательности его труда. Сильное увлечение работников деятельностью организации вызывает сокра-
щение текучести кадров и невыходов на работу, но не имеет отчетливого влияния на улучшение эффективности 
труда. 

© Самадов М. А., 2016 
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Понятие мотивации трактуется как одна из функций управления. Под ним понимается процесс созна-
тельного и целесообразного воздействия на трудовое поведение людей. Развитие теории и практики мотивации 
персонала связан с переосмыслением ее места и роли в развитии производительных сил общества, поскольку 
каждый работник предприятия должен руководствоваться соображениями максимизации эффективности ис-
пользования материально-технической и ресурсной базы предприятия [1, c. 56]. 

Проанализируем понятие «мотивация» различных авторов в табл. 1.
                                     Таблица 1

Определение понятия «мотивация» различными авторами

Автор Определение Источник

Колот А. М.

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-
дают человека к деятельности, определяют поведение, формы деятельности, придают 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение личных целей  
и целей организации

[1, с. 7]

Лукьянченко Н. Д.
Мотивация – пути и методы воздействия на работников с целью формирования у них 
потребности в высокопроизводительном труде, усиление заинтересованности в по-
вышении конечных результатов деятельности 

[2, с. 9]

Самоукина Н. В.
Мотивация – это управленческая деятельность, которая обеспечивает процесс по-
буждения себя и других работников на действия, направленные на достижение лич-
ных целей или целей организации

[3, с. 14]

Герчикова И. Н.
Мотивация – это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа пове-
дения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 
(мотивы) факторов

[4, с. 5]

Каменева Т. В Мотивация – это процесс стимулирования работников к осуществлению эффектив-
ной деятельности, направленной на достижение целей предприятия [5, с. 6]

Веснин В. Р. Мотивация – движущая сила человеческого поведения, в основе которой находится 
взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека [6, с. 9]

Мурашко М. И., 
Куприянова Е. М.

Мотивация – это совокупность объективных и субъективных факторов, которые за-
ставляют индивидуума вести себя целесообразным или необходимым образом [7; 8]

Варданян И. С. Мотивация – это стимулирование человека или группы людей к активизации деятель-
ности для достижения целей организации [9, с.15]

В результате анализа понятия «мотивация» можно дать свое определение: мотивацией персонала является 
побуждение работников к эффективному исполнению своих обязанностей с целью достижения целей и задач, 
которые ставит руководство предприятия.

Существует гибкая система мотивации персонала предприятия, которая отвечает таким принципам:
гибкость, то есть система мотивации персонала должна иметь способность к оперативному реагированию  −

на изменение внешних и внутренних условий функционирования, а также на изменении общих и локальных це-
лей предприятий;

системность, что означает полное отражение индивидуального вклада человека в достижение конечных  −
результатов предприятия через цепи «человек-должность-работа» и «личность-группа-коллектив»;

соответствие заключается в установлении такого уровня мотивации персонала, который соответствует ко- −
личеству, качеству и значимости затраченного труда;

структурированность характеризует разделение заработной платы на части, каждая из которых является  −
отражением личного вклада работника в достижение текущих, конечных и отдаленных результатов деятельности 
предприятия;

открытость системы мотивации персонала означает ее прозрачность и информационную доступность  −
для каждого работника [10, с. 34].

Совершенствуя систему мотивации труда работников предприятия, необходимо выделить основные требо-
вания к ней. К таким требованиям мотивации можно отнести:

ясность и конкретность системы мотивации, положений о заработной плате и дополнительных  −
выплатах;

отображение трудовых обязанностей работника; −
создание системы объективной оценки работников; −
возможность неограниченного роста заработной платы с ростом индивидуальных результатов работника; −
учет в оплате труда уровня значимости работ для предприятия; −
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равная оплата работников с одинаковой сложностью и ответственностью выполняемых работ в различных  −
подразделениях предприятия. 

Таким образом, на каждом предприятии существует необходимость в универсальной эффективной системе 
мотивации работников. Необходимо это для того, чтобы избежать довольно большой текучести кадров. Также 
необходимо учитывать не только потребности работников, но и интерес самого предприятия. То есть должен су-
ществовать определенный порядок в выполнении обязанностей, каждый сотрудник обязан знать, за что он ответ-
ственен, за какие заслуги он получает поощрения, и каких результатов от него ждет руководство предприятия.

При создании и совершенствовании системы мотивации необходимо учитывать весь комплекс вопросов, 
включая и государственное регулирование материальных и нематериальных методов поощрения [11, c. 79].

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация персонала – это сложное и многоплановое явление, 
требующее всестороннего изучения и анализа. Выясняя сущность и природу мотивации, необходимо осозна-
вать, что речь идет о процессе, который происходит в самом человеке и побуждает его вести себя в конкретной 
ситуации определенным образом. Необходимо стараться создать такую систему мотивации, которая позволяет 
руководству и сотрудникам взаимодействовать между собой.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Мажник Л. А. 
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Забезпечення стійкого положення на ринку підприємства можливе лише за наявності інформації, на основі 
якої приймаються управлінські рішення. Однак будь-яка інформація не придатна для цього процесу. Інформа-
ція повинна свідчити про: безпеку діяльності підприємства, зміни у законодавчих і нормативних документах, 
діяльність конкурентів, маркетингові дослідження, наявність вітчизняних і зарубіжних партнерів та їх надійність, 
репутацію на внутрішньому та зовнішньому ринках, ділову документацію, науково-технічні досягнення, ціноут-
ворення, споживачів, оцінку бізнес-проектів, основні періодичні видання та довідкові матеріали про ринок.

Питаннями прийняття управлінських рішень займалися вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема, серед 
них можна виділити таких як: Ю. Башкатова, В. Приймак, Р. Фатхутдінов, О. Зайцева, А. Радугін, К. Радугін та ін. 
Але все ще не достатньо вивченими залишаються питання щодо процесу прийняття управлінських рішень [1–4].

Мета статті – дослідження та систематизація основних сучасних наукових підходів до прийняття управлін-
ського рішення, а також виявлення їх переваг і недоліків, що виникають під час їх практичного застосування на 
підприємствах.

Існування людства нерозривно пов'язане з розробкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень. 
Під теорією прийняття управлінського рішення необхідно розуміти систему знань, що відображають сутність по-
нять «закономірність» і «рішення». З урахуванням закономірностей рішення розробляються, приймаються і ре-
алізуються. Основними рисами теорії прийняття рішень є: об'єктивна реальність, логічна цілісність, здатність до 
розвитку, відносна самостійність, активний вплив на практику.

Об’єктивним у теорії є перевірка практикою змісту її законів і принципів, а суб'єктивним – форма відобра-
ження відповідних теоретичних положень Необхідною умовою формування теорії прийняття рішень як скла-
дової теорії управління є визначення її предмета, напрямків вивчення, форм і методів дослідження. На сьогодні 
переробляється і вдосконалюється ряд теоретичних положень теорії управління, збагачуються дослідженнями 
теорії і практики передових шкіл управління, знаходяться оптимальні поєднання нових та існуючих раніше по-
глядів на розробку, прийняття і реалізацію управлінських рішень [1].

Сутністю прийняття рішень як процесу є внутрішня відносно стійка основа управлінського рішення, яка ви-
значає його зміст, роль і місце у функціонуванні та розвитку організації.

Мета управлінського рішення міститься в забезпеченні координуючого (регулюючого) впливу на систему 
управління, яка виконує управлінські завдання персоналу щодо досягнення цілей організації, передбачає вико-
нання завдань, що складають зміст і послідовність дій управлінського персоналу під час виконання ними без-
посередніх обов'язків. Ухвалення рішення – це творче та відповідальне завдання. Управління рішення приймає 
керівник і несе за них особисту відповідальність. У підготовці даних для прийняття рішень беруть участь персонал 
управління конкретної організації.

Предметом дослідження теорії прийняття рішень є закони діяльності відповідальних осіб, які приймають 
рішення, їх організаційні форми, технології і методи, принципи управління і організації праці, сутність і зміст 
рішень.

Об'єктом теорії прийняття рішень є системна діяльність керівників і персоналу управління в процесі роз-
робки, прийняття і реалізації рішень [2].  

На розвиток теорії прийняття рішень істотно впливають методологія мислення, теорія управління, кіберне-
тика, психологія, біологія, психофізіологія і особливо математика До основних методів теорії прийняття рішень 
відносяться:

методологічні відображають єдність і цілісність наукових знань у теорії прийняття рішень; −
організаційні визначають стан і перспективи розвитку організаційної та функціональної структури ор- −

ганів управління, порядок функціонування та діяльності управлінських кадрів (як органів управління) в системі 
управління на різних ієрархічних рівнях, а також включають визначення шляхів удосконалення організації при-
йняття рішень і методів дослідження виникаючих при цьому проблем;

економічні показують вплив економічних чинників на ефективність існуючих і розроблюваних систем  −
прийняття рішень, їх економічної ефективності та вплив на економічну підготовку персоналу управління, удоско-
налення організаційних форм і методів прийняття рішень;

технологічні визначають рівень використання існуючих технологій прийняття рішень, перспективи роз- −
витку автоматизованих систем управління;
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соціально-психологічні ілюструють різні сторони діяльності людей у процесі прийняття рішень;  −
правові відображають відносини між різними ієрархічними рівнями системи управління і окремими  −

посадовими особами в підготовці прийняття рішень Правові норми повинні бути закладені в основу організації 
управлінської діяльності.

Теорія прийняття рішень виконує пізнавальну і прогнозну функції [3]: 
1. Пізнавальна функція проявляється: в розкритті сутності процесів прийняття управлінських рішень, за-

кономірностей і принципів, яким вона підкоряється; виникненні і розвитку теорії прийняття рішень на різних 
історичних етапах; роз'ясненні основних властивостей і взаємозв'язків предмета дослідження і обгрунтуванні тех-
нології та системи прийняття рішення.

2. Прогнозна функція полягає у визначенні тенденцій подальшого розвитку процесів і системи прийняття 
рішень, організаційних форм і методів діяльності персоналу управління в процесі прийняття рішень.

Класифікація управлінських рішень необхідна для визначення загальних і конкретних-специфічних підхо-
дів до їх розробки, реалізації та оцінки.

Таблиця 1
Класифікація управлінських рішень [4]

Класифікаційна ознака Види управлінських рішень
групи управлінських рішень Традиційні та нетипові

значущість мети рішень Стратегічні та тактичні

сфера впливу рішень Глобальні та локальні

тривалість реалізації рішень Довгострокові та короткострокові

прогнозовані наслідки рішення Коректовувані та некорректовувані

характер використаної інформації рішення Детерміновані та імовірнісні

метод розробки рішення Формалізовані та неформалізовані

кількість критеріїв вибору рішення Однокритеріальні та багатокритеріальні

форма прийняття рішення Одноосібні та колегіальні

спосіб фіксації рішення Документовані та недокументовані

Аналіз поняття ‘’управлінського рішення’’ розглянуто у табл. 2
Таблиця 2

Аналіз поняття «управлінського рішення» 

Автор Поняття Ключове слово

Асаул А. М. [5] Директивний вибір цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, який базується на 
аналізі ситуації і містить програму досягнення мети Директивний вибір

Герчикова І. Н. [6]
Результат конкретної управлінської діяльності менеджменту. Прийняття рішень є основою 
управління. Вироблення і прийняття рішень – це творчий процес у діяльності керівників 
будь-якого рівня

Результат

Патрушев В. І. [7]
Найважливіший етап управлінської діяльності, реалізації управлінських відносин і лідер-
ських здібностей кожного управлінця. Підсумком управлінської та організаційної роботи є 
управлінське рішення

Найважливіший 
етап

Приймак В. М. [8]
Вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, зумовлені ним посадою. 
Глобальною метою розробки і прийняття будь-якого УР є забезпечення реалізованого та 
найбільш ефективного варіанта руху до поставлених перед організацією цілей

Вибір

Давидович І. Є. [9] Вибір альтернативи, здійснений керівником у рамках його посадових повноважень і ком-
петенції і спрямований на досягнення цілей організації Вибір альтернативи

Дафт Р. Л. [10] Результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору 
альтернативи з багатьох варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту Результат аналізу

Хрущ Н. А. [11] Концентроване вираження процесу управління на його заключному етапі Концентроване 
вираження

Таким чином, управлінське рішення – це визначальний процес управлінської діяльності, котрий формує 
напрямки діяльності організації та її окремих працівників. Робота з прийняття управлінських рішень вимагає 
від менеджерів високого рівня компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду. Вона передбачає і високий 
рівень відповідальності, оскільки для втілення прийнятих рішень у життя необхідно забезпечити ефективну та 
злагоджену роботу всього організаційного механізму.
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Жодна людина не може не пізнати на практиці процес прийняття рішень. Кожен із нас протягом дня при-
ймає їх десятки, а протягом життя – і тисячі. Деякі з них прості, інші – більш складні і вимагають ретельного обду-
мування. Для менеджера прийняття рішення – це постійна, досить відповідальна робота. Необхідність прийняття 
рішення пронизує все, що робить керівник будь-якого рівня, формулюючи мету і досягаючи її. Навіть одним із 
показників діяльності менеджера є його здатність приймати правильні рішення.

У зв'язку із зовнішніми та внутрішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішення. Рішення – це 
відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на розв'язання проблем і максимальне на-
ближення до заданої мети. Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і виконан-
ня численних рішень. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює виробництво. Рішення, яке 
прийняте своєчасно або із запізненням, знижує результативність праці колективу чи окремих виконавців.

Отже, управлінські рішення – це сукупний результат творчого процесу та дій колективу для вирішення кон-
кретної ситуації, що виникла у зв'язку з функціонуванням системи.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Боярська М. О. 
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Аннотация. Исследован аудит процесса найма персонала на предприятии. На основе анализа данных 
приведены основные направления проведения и этапы процесса аудита найма персонала.
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Annotation. This article is devoted to research audit recruitment process in the enterprise. The analysis of data 
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Проведення аудиту найму персоналу на сьогодні являється актуальною проблемою для вітчизняних підпри-
ємств. Питанням найму персоналу займається кожна організація через причини, пов’язані з плинністю кадрів, 
а  якщо організація знаходиться на стадії зростання, то питання найму стає одним із найважливішим в  управлін-
ні персоналом.

У вітчизняній і зарубіжній літературі питаннями аудиту найму персоналу займаються такі автори, як  
Т. Ніконова, І. Мішурова, Ю. Одегов, Р. Монді, Р. Ноу, Ш. Премо, але комплексної методики аудиту найму ще не 
розроблено. 

Метою цієї статті є аналіз аудиту найму персоналу на підприємстві та пошук можливих шляхів його удо-
сконалення.

Аудит методів і процесів здійснюється в рамках найму персоналу, а саме підбору та відбору персоналу 
в  організації. Проводиться діагностика найму персоналу, а також  більш детальна оцінка інформації про рівень 
організації та контролю процесів найму.  

Найм персоналу – це система управлінських дій, спрямованих на залучення на наявні вакансії претендентів, 
відповідних за свої професійні знання і навички і здатних вирішувати стратегічні завдання підприємства [1].

Аудит найму персоналу – це періодично проведена система заходів щодо збору інформації про процес най-
му персоналу, її аналізу й оцінки.

Основні напрямки аудиторської перевірки:
оцінка відповідності системи найму вимогам законодавства і міжнародним нормам і стандартам; −
оцінка дієвості системи найму персоналу; −
оцінка ефективності управління системою найму персоналу.  −

Аудит системи найму персоналу застосуємо до стратегії найму, процесу найму та якості фахівців з найму. 
Безпосередньо оцінюється [2]:

1) Ефективність вибору стратегії найму;
2) Ефективність реклами при підборі персоналу;
3) Рівень кваліфікації рекрутерів, їх методична та методологічна база для співбесід, інтерв'ю;
4) Інформованість рекрутерів про ринок праці, портрет потенційного кандидата, переваги роботи в певній 

компанії;
5) Навички комунікації рекрутерів.
Аудит персоналу краще за все робити на основі прийнятої системи найму персоналу, яка включає такі ета-

пи [3]:
загальний аналіз потреби (теперішнього та майбутнього) в кадрах; −
формування вимог до персоналу – точне визначення того, хто потрібен організації, шляхом аналізу робо- −

ти (робочого місця, посади), підготовки опису цієї роботи, а також визначення термінів та умови набору;
визначення основних джерел надходження кандидатів; −
вибір методик оцінки та відбору кадрів.  −

Аудит організації аналізу робіт у вітчизняній практиці треба будувати на основі аналізу посадової інструк-
ції, тому що в ній відображаються етапи аналізу та формування технологічного та функціонального розподілу 
праці, а також на основі звітів і планів господарської діяльності підприємства:

встановити, чи проводився аналіз організаційної структури, технологічного та функціонального розподі- −
лу праці;

виявити, чи проводилися заходи, що пов’язані з удосконаленням структурування роботи; −
визначитися з датою проведення аналізу роботи (це можна зробити за датами утвердження посадових  −

інструкцій);
посадові інструкції мають бути доповнені описанням роботи. −
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Вивчення даних аналізу роботи в організації має бути доповнено аналізом планів організаційно-технічного 
розвитку, звітів із праці та документів, які містять у собі інформацію щодо чисельності персоналу, даних зі ско-
рочення персоналу. 

Аудитор повинен проаналізувати план найму персоналу, а за його відсутності – звіт про чисельність пер-
соналу в організації, також необхідно проаналізувати адекватність прийнятих методів розрахунку чисельності 
персоналу.

Аудит якості вимог при наборі персоналу передбачає такі дії [4]:
треба встановити наявність описання позиції або наявність документів, яка містять у собі опис вимог до  −

посади, на яку йде набір персоналу;
провести оцінку якостей, які будуть висунуті до кандидата для виконання поставлених задач. −

Аудит найму персоналу заснований на оцінюванні підходу до набору персоналу, стратегій пошуку, джерел 
і методів залучення кандидатів.

Аудитор повинен встановити, який концептуальний підхід береться за основу в процесі найму персоналу. 
Вибір концептуального підходу повинен залежати від стратегії управляння персоналом в організації.

На основі вибраної концепції найму необхідно оцінити стратегію пошуку, джерел і методів найму. 
Оцінка стратегії пошуку базується на її відповідності політиці управління персоналом.
Основними критеріями оцінки будуть раціоналізація і конкретні умови діяльності підприємства.
Наступний крок в аудиті найму персоналу несе у собі оцінку джерел і методів найму за критеріями:

можливість альтернативного вибору; −
час, який буде затрачено на пошук кандидатів; −
вартість найму для організації. −

На наступному етапі найму персоналу треба здійснити аудит відбору персоналу, який включає в себе оцінку 
методів та інструментів відбору. 

Аудит відбору персоналу заснований на знаходженні її ефективності для окремих категорій персоналу з точ-
ки зору співвідношення якості співробітників, що відбираються, з часом і фінансовими затратами на цей відбір. 
В рамках процесу відбору персоналу варто приділити увагу питанню відмови в роботі кандидатам, які цей відбір 
не пройшли.

Завершує процедуру найму аналіз вірного оформлення трудових відношень. Він являє собою форму ревізії, 
оскільки спрямований на визначення вірності заповнення документів і виявлення випадків порушення трудового 
законодавства. 

По завершенні аудиту необхідно дати оцінку процесу найму персоналу за такими критеріями:
1. Якість найму персоналу;
2. Рівень ресурсного забезпечення процесу;
3. Рівень взаємозв’язку учасників процесу найму.
Для достовірного аналізу якості працівників з найму персоналу, на нашу думку, необхідно дослідити:
1. Рівень продуктивності праці найманого робітника;
2. Якість виконаних робіт найманого робітника;
3. Частку найманих робітників, які отримали підвищення за 2 роки роботи в організації;
4. Частку нових робітників, які залишилися працювати в організації.
Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки – це документальне відображення аудитором 

виявлених порушень, помилок і відхилень від чинного законодавства та встановлених стандартів здійснення гос-
подарської діяльності, ведення обліку та складання звітності [5].

Результати  аудиту слід оформити як аудиторський звіт про рівень реалізації та якості функцій найму пер-
соналу.

Проведене дослідження дає змогу дійти висновку, що аудит найму дозволяє визначити ступінь дотримання 
трудового законодавства в питаннях найму персоналу і дієвість механізму підбору персоналу, що в подальшому 
дасть змогу менеджерам з управління персоналом контролювати процес найму персоналу та виявити недоліки 
на етапах їх виникнення. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степанова Е. Р. 
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Анотація. Розглянуто проблеми розвитку електронного маркетингу за допомогою соціальних мереж. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы развития электронного маркетинга с помощью социальных сетей. 
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Social media is the number one daily activity. Nowadays 93 % of marketers use social media to promote their busi-
ness.

Social media is big and only getting bigger. If the business is not marketing on it, it’s likely missing a large chunk 
of its target consumers.

First of all we’ll define the term “marketing” itself. These are the activities of a company associated with buying and 
selling a product or service. It includes advertising, selling and delivering products to people. 

As a product of the Mark Zuckerberg generation, it is easy to understand why people are so obsessed with social 
media; for marketers, the potential to grow their business via these networks is endless. Facebook, Twitter, Pinterest, 
Instagram, Google+ – these are some of the prime networks every company, big or small, young or established, needs to 
have an active presence on. It is now inexcusable for any business that wants to thrive to not be tweeting!

And now we are being exposed to more and more social advertisements. As I complete my morning ritual of sip-
ping coffee and scrolling through my Instagram feed, I now notice sponsored ads appearing in between filtered pictures 
of scenery and food. It is impossible to visit one’s Facebook news feed without popping into a few compelling ads along 
the way. 

© Soloviova N., 2016 
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But before diving into paid ads it is important to build out your social channels with a good content, quality cus-
tomer service, and eye-catching visuals. Once you optimize your social channels for success, you will not only gain loyal 
brand promoters, but you will begin capturing leads and converting visitors into customers.

For those of you who have let your social channels develop cobwebs and cockroaches over the past year, here are 
six social media strategies to take control of your social channels and give them a much needed facelift.

If you have no execution strategy, your content is likely going to fall through the cracks. Set a limit on how many 
tweets you have to publish per day. 

This number can be adjusted as needed, but having a number you have to hit, even something as small as four 
tweets per day, gives you a benchmark and a goal at the very least [1]. 

It is needed to investigate how often your competitors are posting and conduct industry research to see the ideal 
amount of content to publish per day on each channel. You want to be active, but not overly active. 

Compile all content in an easy-to-read editorial calendar. Google Excel Docs is a good place to start. Set up a weekly, 
shareable publishing calendar, then separate by social channel, and provide columns for co-workers within your content 
team to provide their feedback before posting. 

Plan ahead, but continue making additions as necessary, for example if a great PR hit is published cover this in a 
timely manner even it was not on your original posting schedule [3].

Each social channel needs to be treated as a separate entity. There can be content that is spread across all channels – 
for example if your business was recently acquired by a global company, this is likely news you want to share across the 
board, but you should adjust your strategy depending on the audience for that channel.

For example, LinkedIn tends to have a more business-focused audience looking for in-depth, educational content, 
compared to Instagram, which is likely to have an audience looking for engaging visual content. Pay attention to your 
follower demographic on each channel to publish content that appeals to them [2].

If a visitor tweets at your handle or posts on your Facebook page and never receives a response, trust is lost. Due 
to your lack of communication, the dissatisfied potential lead is now turning to your competitors to seek answers to their 
questions. 

On the other hand, when you deliver a thoughtful response in a timely manner that visitor is flattered and intrigued 
by your brand. It’s humanizing to take the time respond to a personal inquiry, and it builds your authority.

Negative feedback needs to be addressed as well, preferably with patience and respect. But think of your social 
channels as an opportunity to display how awesome you treat your customers.

We are humans, so mistakes are unavoidable. This is especially true when it comes to the fast-paced world of social 
media. Rather than flat out ignoring these hiccups, embrace them. 

If a comma is missed in a tweet you should announce this small grammar error, but do not delete the tweet. It has 
already been published, and followers are more likely to notice if you are continuously re-posting. 

For larger mistakes, like a product error or multiple overcharges to customer credit cards, you’ll want to proactively 
respond in an apologetic, actionable manner, and send out content from your social accounts apologizing and addressing 
how the error is being handled so customers are aware.

Tracking is often perceived as tedious and time-consuming. It can be, but it only needs to take a few hours each 
month. Set aside time to review metrics that are important to your business on a monthly basis (preferably the first day 
of the month) [4]. 

Here are some stats to focus on: number of posts, follower growth, clicks to your site/products, pageviews, post 
likes or shares, impressions, etc. Look at each channel separately, and compare to your largest competitors to get a sense 
on how you’re matching up. 

If you’re crunched for time and analytics is not your thing, invest in software to help track data. Diving in to see 
which content received the most clicks, shares, etc. will show you what to repurpose in the future. 

Look for common themes in your analysis, for example if advice posts with numbers in the title perform wonder-
fully on Facebook then up these on that platform.

Share your results and set monthly strategy meetings with your different marketing forces within your company 
to plan for the future [1]. 

Working collaboratively and taking a step back to brainstorm and reevaluate your strategy can drastically improve 
your social efforts. Also leverage other departments within your business. Various teams like client services and sales 
might have stellar ideas for social since they are the people who communicate with prospects and customers on a daily 
basis.

Supervisor – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor Bliznuk Т. P. 
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Анотація. Проаналізовано проблеми розвитку системи мотивації управлінського персоналу підприєм-
ства. Обґрунтовано необхідність розробки системи мотивації працівників, запропоновано основні напрямки 
мотивації управлінського персоналу.

Ключові слова: мотивація, стимул, система мотивації праці, мотивація управлінського персоналу. 

Аннотация. Проанализированы проблемы развития системы мотивации управленческого персонала 
предприятия. Обоснована необходимость разработки системы мотивации работников, предложены основные 
направления мотивации управленческого персонала.

Ключевые слова: мотивация, стимул, система мотивации труда, мотивация управленческого персо-
нала.

Annotation. The article while the analysis of the problem of enterprise personnel motivation system. The necessity 
of developing a system of motivation, the  primary directions of motivation management personnel are proposed.

Кeywords: motivation, incentive, labor motivation system, motivation of management personnel.

Здійснювана у країні реформа оплати праці стимулюючого типу не може бути ефективно реалізована без 
створення дієвих стимулів до праці й заповзятливості у поєднанні з високою організованістю й дисципліною. 
Водночас у практиці менеджменту недостатньо приділено уваги проблемам мотивації управлінського персо-
налу. 

Величезний внесок у вивчення мотивації персоналу внесли дослідження закордонних учених, таких як  
К. Альдерфер, Ч. Барнад, Ф. Герцберг, Д. Маккеланд, А. Маслоу, Л. Портер, Ф. Херцберг, Е. Лоулер, Е. Врум та ін. 
Однак у країнах СНД, у тому числі і в Україні, велися відповідні дослідження в області мотивації праці. Для цього 
в радянський час спеціально створювали науково-дослідницькі інститути (НДІ), такі як, наприклад, НДІ праці. 
Серед українських і російських учених, що вивчали проблеми мотивації, слід зазначити І. Бєляєву, А. Здравос-
мислова, Е. Катульского, С. Наумову, В. Ядова й ін. Ними були розглянуті питання формування й функціонування 
мотивації, її типології, сили й спрямованості, а також задоволеності людини працею. 

У системі менеджменту персоналу мотивація є головною функцією, завданням якої є вивчення мотивів 
і особливостей поведінки персоналу, а головне – вплив на потреби й інтереси з метою управління трудовою 
поведінкою працівників у напрямку підвищення рівня продуктивності праці. 

© Солодка К. А., 2016 
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Отже, актуальність теми полягає в тому, що мотивація посідає передове місце у структурі поведінки осо-
бистості та є одним із основних понять, які використовуються для пояснення рушійних сил, діяльності в цілому. 
Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення основної мети залежить від зацікавле-
ності та вмотивованості керівників підрозділів.

Мотивація як функція управління означає сукупність рушійних сил, що стимулюють усіх учасників іннова-
ційного процесу і кожного окремо до активної діяльності. 

Іноді мотивацію визначають як спосіб примусити людей робити те, чого ви бажаєте. Але це визначення не 
є достатнім і цілком вірним. Окрім того, страх перед керівництвом або страх втратити роботу – це, безумовно, 
мотив, що спонукає, але набагато менш ефективний, ніж посилення у працівників почуття самостійності і здат-
ності до творчості.

Далі розглянемо 5 основних правил створення системи нематеріальної мотивації персоналу [1]:
1. Вирішування тактичних завдань бізнесу.
2. Охоплення всіх категорій працівників.
3. Враховування етапів розвитку компанії.
4. Правильний вибір методів нематеріальної мотивації персоналу.
Для того щоб підібрати правильні методи мотивації, необхідно спочатку зібрати інформацію про справжні 

потреби співробітників. І в цому випадку може допомогти піраміда потреб Абрахама Маслоу. 
Фізіологічні потреби. Якщо для співробітника важлива ця група, то необхідно забезпечити йому комфорт-

ний рівень заробітної плати.
Потреба в захисті і безпеці. Для таких людей важливо організувати доброзичливу атмосферу в колективі. 

Отже, повинна бути мінімізована інформація про негативні складові роботи: банкрутство, звільнення.
Соціальні потреби. Для співробітників із наявними потребами цієї категорії важливо отримувати підтрим-

ку від колег і керівництва, також їм важливо постійно перебувати в колі людей. 
Потреба в повазі і самоповазі. Цих співробітників потрібно наділяти постійною увагою. Їм важливо усвідом-

лювати, що їхні дії будуть оцінені по заслузі. 
Потреба в самореалізації. Це головна потреба для креативних співробітників. Таким людям важливо займа-

тися творчою роботою. Вони здатні вирішувати найскладніші, нестандартні проблеми.
5. Ефект новизни.
Портал HeadHunter на замовлення журналу «Генеральний Директор» у червні 2015 року провів досліджен-

ня і з'ясував, які нематеріальні стимули мають першорядне значення для співробітників. Виявилося, що 62 % 
респондентів впевнені, що є в їх роботі моменти, які важливіші найбільшого окладу. Але компанії мають інший 
погляд на це і на перше місце ставлять зовсім інші методи, які хотілося б бачити співробітникам. Методи мате-
ріальної мотивації, які використовують компанії: навчання за рахунок фірми, просування кар’єрними сходами, 
розширення меж відповідальності в рамках займаної посади, регулярні корпоративні заходи для відпочинку, 
знижки на продукцію компанії [4]. 

Таким чином, говорячи про мотивацію персоналу, не варто забувати про мотивації управлінського персо-
налу, адже від діяльності керівників, топ-менеджерів залежить ефективний та успішний розвиток їх підрозділів 
та компанії в цілому.

Топ-менеджер – це вищий рівень керівної ланки, це особа, що бере участь у визначенні стратегії розви-
тку компанії, тобто з точки зору менеджменту це співробітник, який впливає на розвиток всього бізнесу. Топ-
менеджер – це не той, хто готує рішення для гендиректора або президента, і не той, хто виконує ці рішення, – це 
управлінець, дійсно відповідальний за ухвалення рішень [2, с. 127].

На жаль, вище керівництво багатьох підприємств вважає, що керівників можна і потрібно мотивувати так 
само, як і рядових співробітників компанії, тобто преміальною схемою виплат. І якщо навіть у випадку з рядови-
ми співробітниками ця схема працює не завжди, то для керівників вона може виявитися взагалі порочною. Чим 
же тоді можна і потрібно мотивувати керівників? Як не дивно, але в основних, найбільш ефективних методах 
мотивації управлінського персоналу, які наведені нижче, немає жодного мотиватору, який вимагав би будь-якого 
збільшення фінансування [3]. 

1) Робота-виклик: в душі кожного глибоко приховане з дитинства прагнення бути першим, найкращим. 
Окрім цього, керівникам подобається відчуття новизни, тим більше, коли вони роблять щось таке, що дозволить 
відкрити їм для себе якісь додаткові можливості і нові горизонти. 

2) Важливість і ефективність роботи. Жодній людині не цікаво робити таку роботу, яка не потрібна нікому, 
або витрачати масу зусиль на мінімальний результат. Керівнику ж тим паче.
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3) Кожна людина хоче визнання, а керівник – особливо. Його мотивація – це перш за все якість його від-
носин із вищім керівництвом. Якщо керівник не бачить вдячності, подяки, він не буде відчувати внутрішнього 
натхнення, достатнього, щоб бігти далі.

4) Керівнику потрібна стабільність. Він повинен розуміти, що його робота і його посада розраховані на пев-
ний строк, що вони не закінчаться в довільний момент [4].

5) Психологічна підтримка. Атмосфера психологічної підтримки мотивує більше віддавати, ніж брати, 
і  законодавцем в цьому відношенні має бути головна особа компанії [5].

6) Керівнику потрібні розвиток, виклик, можливість вийти за рамки. Здається, ніби цей пункт суперечить 
попередньому, проте незадоволеність як у тому, так і в іншому відношенні призводить до того, що генеральний 
директор позбавляється мотивації. Потрібен дуже тонкий баланс між стабільністю та розвитком, в рамках якого 
виклик буде здаватися викликом, але не буде настільки масштабним або різким, щоб налякати керівника [5].

7) Співпраця. Найкращий тім-білдінг – це робота, успішно виконана спільно, коли кожен вніс свою лепту 
у спільну справу. Треба завжди дуже обережно ставитися до конкуренції між керівниками – те, що добре для 
рядових співробітників, на більш високому рівні – може сильно шкодити.

Людина є найважливішим елементом виробничого процесу. Створення мотиваційного середовища на під-
приємстві, насамперед через забезпечення залежності винагородження працівника від досягнутих ним результа-
тів і кваліфікації, максимальна зацікавленість людей у реалізації свого фізичного або інтелектуального потенціа-
лу – головне завдання власників підприємств. Сьогодні потрібні нові механізми, які створюють могутні стимули 
для продуктивної праці та максимальної реалізації здібностей працівників. 

Мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою забезпечення стійкого функціонування 
підприємства. Сприяти впровадженню мотиваційного механізму діяльності управлінських працівників на під-
приємстві можна, зокрема, через: проведення внутрішньої діагностики ефективності діяльності персоналу; роз-
робку мотиваційного механізму управління персоналом на підприємстві; перепідготовку, підвищення кваліфіка-
ції управлінського персоналу [6, с. 20].

Важливим аспектом у зазначених напрямах є залучення професійних зовнішніх консультантів, консалтинго-
вих компаній, які спеціалізуються на управлінському менеджменті. Також перевагу варто надавати вітчизняним 
консультантам, які знають глибинні причини наявних управлінських проблем, пов’язаних із менталітетом, націо-
нальними особливостями, та з урахуванням цього розробляють шляхи оптимального їх вирішення.

Науковий керівник – канд. екон. наук, старший викладач Агавердієва Х. Ф. 
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бути краще високої заробітної плати? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gd.ru/articles/3361-
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Анотація. Мотивація студентів до навчання має вирішальне значення в процесі навчання і засвоєння 
знань. Головним проблемами низької мотивації студентів в Україні є відстале становище навчального процесу 
та відсутність певних методів і форм викладання. Для вирішення вказаних проблем треба змінити програми 
навчання, використовувати сучасні методи навчання та різні форми мотивації студентів.

Ключові слова: мотивація, позитивна мотивація, навчальний процес.

Аннотация. Мотивация студентов к обучению имеет решающее значение в процессе обучения и усвое-
ния знаний. Главными проблемами низкой мотивации студентов в Украине являются отсталое положение 
учебного процесса и отсутствие определенных методов и форм преподавания. Для решения указанных проблем 
необходимо изменить программы обучения, использовать современные методы обучения и различные формы 
мотивации студентов.

Ключевые слова: мотивация, положительная мотивация, учебный процесс.

Annotation. Motivating students to learn is crucial in the process of teaching and learning. The main problems of 
poor motivation of students in Ukraine is backward situation of the educational process and the absence of certain methods 
and forms of teaching. To solve these problems need to change the curriculum, use modern teaching methods and different 
forms of motivation of students.

Кeywords: motivation, positive motivation, learning process.

Сьогодні суспільство України зіткнулося з низкою соціальних проблем, одна з яких – пасивне ставлення 
студента до власної освіти. Ця проблема вже не окремого регіону чи області, а національна, що вимагає вивчення, 
дослідження, пошуку причини її виникнення. Адже, як відомо, чим більш освічена нація, тим благополучніше 
живе її населення. Одним із елементів покращення конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні є 
підвищення якості підготовки фахівців, а для цього потрібне формування в них мотивації до майбутньої професії. 
Формування позитивної мотивації до майбутньої професії не можливо без чіткої й аргументованої мотивації під 
час здобуття професії. Деякі студенти та абітурієнти мають позитивну мотивацію до навчання вже на 1 курсі – 
вони свідомо обрали свою майбутню професію і готові отримувати нові знання як для свого професійного май-
бутнього, так і для особистого зростання. Але згідно з даними, отриманими у результаті численних опитувань, 
більша частина студентської молоді, вступаючи до вишів, не готові отримувати нові знання, а отже, мають низьку 
мотивацію до навчання або взагалі не мають мотивації до навчання. Але мотивація є головною рушійною силою 
в поведінці і діяльності людини, в тому числі і в процесі формування майбутнього професіонала. Тому особливо 
важливим стає питання про стимули та мотиви саме навчально-професійної діяльності студентів.

Метою статті є аналіз проблеми низької мотивації студентів до навчання та визначення деяких шляхів 
щодо формування мотивів студентів. Питанням формування мотивації під час навчання у вишах займались 
вітчизняні і зарубіжні вчені, а саме С. В. Бобровицька, О. В. Гилюн, Г. А. Мухіна, А. Н. Мечніков, Ф. М. Рахматуліна,  
Н. В. Бордовська, Н. П. Волкова, А. І. Гебос, С. С. Занюк, В. Я. Кикоть, В. Є. Михайличенко, В. В. Полянська,  
О. Б. Тарнопольський, В. А. Якунін та ін. Але, незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості наукових 
праць, присвячених проблемі формування мотивації у студентів, це питання все ще залишається одним із акту-
альних питань педагогіки та психології.

Мотивація – це внутрішня енергія, що активізує діяльність людини в житті і на роботі [5]. Вона грунтується 
на мотивах, під якими маються на увазі конкретні спонукання, стимули, змушують особистість діяти і робити 
вчинки. Якщо говорити про мотивацію студентів, то вона являє собою процеси, методи та засоби їх спонукання 
до пізнавальної діяльності, активного освоєння змісту дисциплін. Мотивами можуть виступати емоції і праг-
нення, інтереси та потреби, ідеали й установки. Тому мотиви являють собою складні динамічні системи, в яких 
здійснюються вибір і прийняття рішень, аналіз та оцінка вибору.

Мотивація для студентів є найбільш ефективним способом поліпшити процес навчання. Вона є рушійною 
силою процесу навчання і засвоєння матеріалу. Мотивація студентів залежить від багатьох факторів, таких як 
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власні спонукання, особисті цілі, уявлення та свідомі потреби учнів, створення передумов, опосередкований 
вплив викладача та використання усього арсеналу мотивуючих засобів викладача. Сам процес мотивації досить 
непростий і неоднозначний, який має певні труднощі під час їх реалізації. Тому в процесі навчання, як студента-
ми, так і викладачами, на жаль, допускаються помилки.

Аналізуючи сучасний стан освітнього процесу у виші, можна виділити основні проблеми, що ускладнюють 
використання мотивації: 

існування невірної мотивації – навчання задля отримання диплома. Але свідченням того, що людина має  −
вищу освіту, є знання, його професійні вміння, а не сам диплом. Володіючи тільки ним, вчорашній студент не змо-
же самореалізуватися, отримати бажане місце роботи і задовольнити свої професійні потреби;

низька мотивація студентів до навчання через відстале становище освітнього процесу та неефективне на- −
вчання. Відсутність певної стратегії розвитку освітнього процесу та слабка система освіти через низьке фінансуван-
ня призводить до слабкого навчання, слабких програм, низької якості фахівців, що випускаються;

відставання методів і форм викладання, або зовсім відсутність певної стратегії викладання. На сьогодні  −
навчальний процес вимагає постійного вдосконалення, оскільки відбувається зміна пріоритетів і соціальних цін-
ностей: науково-технічний прогрес все більше усвідомлюється як засіб досягнення такого рівня виробництва, який 
найбільшою мірою відповідає задоволенню постійно зростаючих потреб людини, розвитку духовного багатства 
особистості. Сьогодні студент – це особистість, яка вимагає від викладача застосування нових форм і методів на-
вчання для набуття досвіду в майбутньому. Завдання викладача полягає в тому, щоб максимально активізувати 
пізнавальну діяльність студента й максимально розвивати творче ставлення до досліджуваної дисципліни, а це 
приведе до зростання мотивації;

низький відсоток працевлаштування випускників, складнощі у випускників при прийомі на роботу. Ви- −
пускники роботодавцям не потрібні, тому що по закінченні навчання у них немає досвіду роботи, та відсутні прак-
тичні знання. Через відсутність очікуваної роботи у більшості учнів у вузі пропадає бажання вчитися;

невикористання певних форм і методів мотивації студентів під час навчального процесу.  −
Проаналізувавши основні проблеми, можна дійти висновку щодо необхідності вирішення проблем мотивації 

як одного з ключових елементів, що визначає внутрішній стан і зовнішню поведінку людини, його положення 
в  суспільстві і рівень розвитку не лише окремої особистості, а й соціуму в цілому. Для вирішення вищезазна-
чених проблем доцільно було б реалізувати практичні шляхи та методи щодо формування позитивної стійкої 
мотивації до навчальної діяльності (табл. 1).

Таблиця 1
Шляхи вирішення проблем мотивації студентів [2–4]

Мета Можливі шляхи досягнення мети
Підвищення зацікавленості 
роботодавців у прийомі 
студентів без досвіду роботи

1. Нарахування бонусів компанії за прийом фахівців без досвіду, але з достатнім рівнем знань
2. Підвищення заробітної плати співробітникам, що навчають молодого фахівця
3. Введення обов'язкового розподілу випускників по закінченні вишу

Збільшення стипендії
1. Збільшення розміру стипендії та її щорічна індексація 
2. Введення додаткових підвищувальних коефіцієнтів пропорційно отриманим оцінкам
3. Доплати за призові місця в наукових роботах тощо

Визнання на світовому рівні 
диплома вишу

1. Збільшення фінансування системи освіти
2. Участь у світових рейтингах вишів за їх ефективністю
3. Оцінка і закриття неефективних державних і комерційних вишів
4. Жорсткий контроль за діючими вишами

Шкільна профорієнтація
1. Запровадження обов'язкової профорієнтації школярів із метою визначення необхідного напрямку 
вишу, що враховує здібності та бажання майбутнього абітурієнта
2. Розробка системи тестування для визначення спрямованості ефективного навчання у виші

Замовлення на 
працевлаштування студентів 
і випускників

1. Співробітництво вишів із профільними компаніями, які можуть запропонувати вакансії для студентів  
і випускників без досвіду роботи
2. Укладення довгострокових договорів із роботодавцями на підготовку фахівців за конкретними 
спеціальностями з проходженням практики та стажування на цьому підприємстві
3. Врахування студентської практики на підприємстві як досвіду роботи

Зміна програм навчання
1. Переорієнтація з фундаментальної спрямованості навчання на прикладну
2. Залучення фахівців із великим практичним досвідом роботи для проведення занять
3. Впровадження навчальних програм, що показують реальні процеси, що відбуваються в економіці

Використання сучасних 
форм і методів навчання

1. Використання сучасних інновацій і технологій.
2. Використання різних методів і різних комбінацій методів, моделей і форм викладання
3. Дотримання принципів і правил викладання
4. Стимулювання викладачей щодо використання нових методів навчання
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Таким чином, запропонована програма вирішення проблем мотивації студентів до навчання дає змогу 
з  задоволенням і легкістю отримувати теоретичні та практичні знання, навички, вміння та впевнено дивитися 
в  майбутнє. Українським вишам і відповідним законодавчим органам потрібно створити раціональну й ефек-
тивну систему навчання, оскільки багато що залежить від них. Студенту потрібен не просто диплом – потрібна 
ще й гарантована можливість влаштуватися на гарну високооплачувану роботу. Ось для чого саме необхідно вдо-
сконалювати навчальний процес. Треба зробити останній більш цікавим, практично орієнтованим на широке 
використання сучасних методів викладання. Тільки в цьому випадку зростання мотивації студентів дасть відчутні 
результати, причому вже в найкоротший час.

Науковий керівник  – канд. екон. наук, доцент Бережна Н. І. 
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Анотація. Досліджено тлумачення такого широкого поняття, як фінансове становище підприємства 
у вигляді економічної категорії. Фінансовий аналіз розглянуто як запоруку ефективного управління підприєм-
ством у короткостроковому та довгостроковому періодах.
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Аннотация. Исследовано толкование такого широкого понятия, как финансовое положение предпри-
ятия в виде экономической категории. Финансовый анализ рассмотрен как залог эффективного управления 
предприятием в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, факторы.

Annotation. The paper is submitted for public display of interpretation of such a broad the concept like the financial 
position of the company as an economic category. Financial analysis considers as a guarantee of effective management of 
the enterprise in the short and long time.

Кeywords: financial position, enterprise, factors.

Підприємство не зможе гарно функціонувати, якщо на ньому не проводиться фінансовий аналіз або цей 
процес виконується не чітко. І зараз спробуємо розтлумачити це поняття з точки зору економічної категорії.
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Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому 
середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює, 
якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів із фінансових і інших від-
носин [1].

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства. Метою оцінки 
фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, спрямованих 
на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, 
встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, можливості подальшого 
розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу, ухвалення відповідних рішень. 

Дослідження вказують, що існує багато теоретичних підходів до визначення поняття «фінансовий стан під-
приємства»: він розглядається як економічна категорія, сукупність показників, фінансова спроможність, комп-
лексне поняття, характеристика певних сторін фінансово-господарської діяльності та ін. 

Сутність оцінки фінансового стану підприємства полягає в отриманні повної, достовірної і своєчасної інфор-
мації щодо фінансових можливостей підприємства, визначенні змін, тенденцій розвитку та факторів впливу. 

Об’єктом аналізу може бути підприємство, його структурний підрозділ, а також господарська операція. 
Суб’єктами аналізу є користувачі фінансової інформації щодо діяльності підприємства, які безпосередньо 

або опосередковано зацікавлені в її отриманні. 
Оцінка фінансового стану діяльності підприємства допомагає своєчасно вирішувати питання поліпшення 

поточного руху фінансових ресурсів, їх формування та використання, планування економічної діяльності. На її 
основі будується фінансове забезпечення стратегії і тактики підприємства на перспективний період. 

Проаналізувавши визначення російських та українських авторів, можна зробити такі висновки.
Розмежування понять є умовним оскільки у загальному сенсі всі визначення знаходяться у тісному 

взаємозв’язку. 
Один погляд характеризує фінансовий стан із позиції раціональності розміщення фінансових ресурсів – 

джерел фінансування діяльності підприємства, але не приділяється увага кінцевій меті збалансування фінансово-
го стану – забезпеченню прибутковості діяльності підприємства його фінансової незалежності тощо. 

Друга точка зору характеризує фінансовий стан лише з позиції забезпечення його платоспроможності та 
інвестиційної привабливості підприємства, проте не зазначаються необхідність підвищення ефективності вико-
ристання наявних ресурсів, прибутковості підприємства для власників, надійність вкладень для інвесторів тощо. 

Третя точка зору є ширшою за перші дві, оскільки у ній робиться наголос на достатньому рівні забезпечення 
фінансовими ресурсами, ефективності їх використання та здатності підприємства забезпечувати власну плато-
спроможність. 

Але фінансова стійкість і платоспроможність не забезпечуються лише наявністю необхідної кількості ресур-
сів, оскільки необхідна їх раціональна структура за складом і часовою потребою у них. 

Визначення фінансового стану як комплексного поняття, що відображає якісну сторону його діяльності 
з  урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, є найбільш повним та відображає усі складові та характе-
ристики фінансового стану підприємства.

Щодо визначення поняття «фінансового стану» зарубіжними авторами, проаналізувавши праці Брігхема І.  
[1], Бернстайна Л. [2], Вайтхьорста Ф. [3], Фабоззі Ф. [4], можна зауважити, що поняття фінансового стану як такого 
не оцінюється, а аналізується загалом діяльність підприємства. При цьому поняття «фінансовий стан» є тотож-
ним поняттям фінансового положення (financial position), фінансової стійкості (financial sustainability), фінансово-
го результату (financial perfomance). При цьому акцент робиться на здатності підприємства забезпечувати власну 
платоспроможність, покривати свої зобов’язання, покривати витрати діяльності, створювати новий продукт із 
наявних ресурсів та отримувати при цьому дохід. 

Таким чином, фінансовий стан у зарубіжній літературі характеризує ліквідність і прибутковість підприєм-
ства як у поточному періоді, так і довгостроковому періодах. 

Після аналізу зарубіжної і вітчизняної літератури можна надати таке визначення: «фінансовий стан» – це 
комплексна економічна категорія, яка характеризує забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, їх стан 
і структуру, ефективність їх використання і забезпечує достатню платоспроможність підприємства, його інвести-
ційну привабливість і прибутковість. 

Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами: 
прибутковість роботи підприємства;  −
оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податків  −

і обов’язкових платежів; 
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наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально необхідного рівня для організації виробничого  −
процесу і процесу реалізації продукції; 

раціональне розміщення основних і оборотних фондів;  −
платоспроможність і ліквідність.  −

Особливістю фінансового стану як економічної категорії є його пряма залежність від ефективності діяльнос-
ті підприємства.  

На фінансовий стан впливають різні фактори. Вони можуть як стимулювати, так і погіршувати його. Саме 
тому важливо виявляти, від яких саме факторів залежить діяльність певного підприємства. 

Вся сукупність факторів може ділитись на групи залежно від критерію класифікації. У вітчизняній практиці 
прийнято виокремлювати зовнішні та внутрішні фактори, які далі підрозділяються на окремі групи. 

До зовнішніх факторів слід відносити ті фактори, на які підприємство не має впливу і які обумовлюють ді-
яльність усіх підприємств певної галузі у межах країни. До внутрішніх факторів відносять ті фактори, які обумов-
люють ефективність діяльності підприємства і є підвладними керівникам підприємства [5]. 

До зовнішніх економічних факторів відносяться економічні умови, які створюються у державі для ведення 
бізнесу, а саме: умови оподаткування, відсоткові ставки за депозитами та кредитами, цінова політика держави, 
економічний розвиток держави тощо. 

До зовнішніх соціальних факторів відносяться: рівень забезпеченості населення, середній рівень заробітної 
плати, демографічна ситуація, частка працездатного населення тощо. 

До науково-технологічних факторів відносяться: рівень розвитку науки у країні, ступінь впровадження на-
укових розробок у виробництво, підтримка державою інноваційно-інвестиційної діяльності, наявні методологіч-
ні розробки аналізу й оцінки фінансового стану. 

До техніко-економічних факторів відносяться: тривалість виробничого циклу. оборотність активів, забез-
печеність запасами (сировиною та матеріалами), технологія й модель організації виробництва й управління, ве-
личина та структура витрат, їх динаміка порівняно з грошовими доходами, склад і структура продукції та послуг 
тощо. 

До фінансових факторів: розмір статутного капіталу та ступінь його оплаченості, стан майна та фінансо-
вих ресурсів, їх склад і структура, платоспроможність, ліквідність, забезпеченість кредиторської заборгованості 
тощо. 

До організаційно-правових: організаційна та правова форма господарювання підприємства, його галузева 
приналежність, організаційна структура тощо. 

Слід зазначити взаємозв’язок між зовнішніми та внутрішніми факторами. Він полягає у деякій обумовле-
ності та залежності внутрішніх факторів від зовнішніх. 

Забезпечення стабільності фінансового стану підприємства є запорукою успішного економічного розвитку 
підприємства впродовж своєї діяльності [6]. 

Таким чином, аналіз фінансового стану є запорукою ефективного управління підприємством, а отже, його 
розвитку для утримання свої позицій на ринку, протидії конкурентам, збереження фінансової стійкості, плато-
спроможності, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості підприємства. 
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Анотація. Розглянуто мотивацію праці за основними групами потреб: матеріальна, трудова та ста-
тусна. Наведено зарубіжний досвід мотивації, основні проблеми та шляхи їх рішення на вітчизняних підпри-
ємствах.

Ключові слова: мотивація праці, матеріальна, трудова і статусна мотивація.

Аннотация. Рассмотрена мотивация труда по основным группам потребностей: материальная, тру-
довая и статусная. Приведен зарубежный опыт мотивации; представлены основные проблемы и пути их ре-
шения на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: мотивация труда, материальная, трудовая и статусная мотивация.

Annotation. In the article the motivation to work on the basic needs of groups: material, labor and status. An in-
ternational experience motivation. The basic problems and solutions to domestic enterprises.

Кeywords: motivation, material, labor and status motivation.

Вагоме місце у результативності роботи й успіху підприємства посідає мотивація праці, і в цьому розумінні 
вона складає основу трудового потенціалу працівника. На сучасному етапі розвитку економіки важливо задіяти 
всю систему мотивації праці. 

Мотивація розуміється як сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання певних дій. У свою 
чергу сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження, тобто змушувати людину свідомо чи несвідо-
мо робити ті чи інші вчинки [2, с. 6].

Провідну роль у процесі мотивації посідають потреби людини, а саме: матеріальні, трудові та статусні. 
Отже, за основними групами потреб мотивацію класифікують на матеріальну, трудову та статусну.

Дослідження мотивації праці розгорнуті у працях Клименко І., Колота А., Талайло Е., Ткаченка А., Ен-
ської  Є. [1–5].

Під матеріальною мотивацією розуміють прагнення певного достатку, високого рівня добробуту та матері-
ального стандарту життя [4, с. 312].

Проблема підвищення матеріальної мотивації трудової діяльності є однією з гострих проблем в Україні. 
Це зумовлено такими причинами: 1) низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній структурі та диференціації;  
2) необхідністю становлення нових за змістом форм і методів матеріального стимулювання, зайнятих в економіці.

Для розуміння внутрішніх механізмів мотивації трудової діяльності принципово важливим є визначення 
чинників, які впливають на рівень матеріальної мотивації, дієвість матеріальних стимулів і з’ясування їхньої при-
роди.

Матеріальну мотивацію праці слід роглядати як похідну від дії низки економічних чинників, таких як: 
а) рівень та динаміка заробітної плати; 
б) наявність прямої залежності рівня заробітної плати від кількості, якості й результатів праці; 
в) диференціація заробітної плати як на підприємстві, так й у суспільстві загалом; 
г) структура індивідуального доходу [1]. 
Для ефективної мотивації праці слід забезпечити робітника, по-перше, можливістю виконати роботу, а саме 

сформулювати межі його дій. Надалі чітко та зрозуміло розкрити завдання та мету його трудової діяльності. Слід 
створити таке оточення, яке сприяє виконанню завдання, тобто надати усю необхідну інформацію та досконало 
організувати умови праці.

Незважаючи на вагомість матеріальних мотивів у визначенні трудової поведінки працівників, роль немате-
ріальних стимулів постійно зростає. Трудова мотивація у сучасному світі все більше впливає на поведінку людей, 
яка породжується змістом роботи та її режимом, організацією праці та корисністю самої праці. Також важливе 
місце посідає самореалізація працівника. Не менш значуща статусна мотивація, яка виступає внутрішньою ру-
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шійною силою поведінки, тобто з прагненням людини зайняти більш високу посаду, працювати у сфері діяльнос-
ті, яка вважається престижною та суспільно значущою [5].

У країнах Заходу проблема мотивації персоналу розуміється набагато ширше, ніж в Україні. У нашій кра-
їні прийнято вважати, що людина працює виключно заради грошей. Звичайно, питання про зарплату повинно 
стояти на першому місці, адже тільки дуже рідкісні ентузіасти працюють за ідею. Але якщо компанія надасть 
своєму співробітникові можливість відвідувати корпоративні курси з вивчення іноземної мови або абонемент 
у басейн, то, зрозуміло, працівник з великим задоволенням скористається цією пропозицією, а його лояльність 
підвищиться.

Крім фінансової сторони, за кордоном значна позиція відводиться нематеріальним способам мотивації пра-
ці. Західні менеджери з управління персоналом давно дійшли висновку, що співробітники − головна цінність 
компанії, їх потрібно “пестити і леліяти”, адже від працездатності колективу залежить успіх підприємства.

З досвіду успішних компаній Франції кращою нематеріальною мотивацією вважають ковзний або гнучкий 
графік роботи, аж до фрілансу. Не менш важливими французи вважають медичне та соціальне страхування за 
рахунок компанії, а також допомогу у виплаті кредитів. Широке поширення у Франції отримало і корпоративне 
харчування [3].

Розглянемо особливості мотивації американських компаній. Крім системи винагород, організації надають 
своїм співробітникам медичне страхування за рахунок фірми, програми підвищення кваліфікації, корпоративні 
обіди та багато іншого. Деякі корпорації у відповідь на зміни демографічної ситуації в країні розробили й успіш-
но реалізували так звані сімейні програми [3].

Японські підприємства беруть на себе усі витрати у випадку дорогого навчання працівника і його дітей. Ба-
гато японських компаній фінансують сімейні торжества своїх співробітників – весілля та ювілеї, а також організу-
ють спортивні заходи. Деякі підприємства надають житло своїм співробітникам, забезпечують високу мотивацію 
до праці і широкі можливості кар'єрного і професійного зростання. Підвищення можуть бути незначними, але їх 
регулярність відмінно мотивує [3].

Вітчизняним підприємствам слід формувати культуру праці та певну систему цінностей, яка з часом може 
стати фундаментом створення національної моделі управління. Сучасні методи мотивації, які використовуються 
в Україні, не відповідають зазначеним вимогам, а в більшості випадків навіть суперечать їм.

Перш ніж розробляти напрямки вдосконалення мотивації праці, треба знати, до чого прагнуть працівники. 
Як приклад, перелічимо таке:

почуття задоволення від роботи; −
адекватна винагорода; −
гнучка система оплати праці (більше роблю – більше отримую); −
можливість реалізації всіх своїх здібностей; −
різноманітність роботи (як вертикальні, так і горизонтальні переміщення). −

Часто як віддачу робітник отримує тільки гроші. Тому, перш за все, варто подумати, що є цінністю для та-
кого робітника, і пропонувати йому саме це.

Для вирішення проблем мотивації праці на вітчизняних підприємствах пропонуються такі шляхи:
1. Використання економічних стимулів усіх типів: заробітна плата у всіх її різновидах, премії, пільги, стра-

ховки, безпроцентні кредити.
Працівники самостійно приймають рішення про те, наскільки ефективними будуть заохочення або пока-

рання, і як вони вплинуть на працездатність.
2. Управління по цілях. Основним є встановлення для колективу низки цілей, які допоможуть у вирішенні 

головних завдань підприємства. При досягненні кожної мети змінюється і форма заохочення.
3. Збагачення безпосередньо праці. Більшість випадків являє собою перспективну посаду, де вагоме місце 

займає сам працівник, його самореалізація, комфорт і самостійність.
Через те, що потреби мають властивість із часом змінюватися, слід враховувати, що мотивація, яка спра-

цювала один раз, може виявитися не ефективною надалі. Доцільно переглядати класичні теорії мотивації праці 
з  метою їх адаптації до сучасної структури потреб.

Науковий керівник  – канд. екон. наук, доцент Гончарова С. Ю. 
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Аннотация. Рассмотрены тенденции развития ипотечного кредитования в Украине. Выявлен ряд про-
блем, устранение которых даст положительные изменения для развития ипотечного рынка и совершенство-
вания системы ипотечного кредитования с целью обеспечения ее эффективного развития в Украине.
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Annotation. The article examines trends in the development of mortgage lending in Ukraine. Revealed a number 
of problems, which will eliminate the positive changes to the mortgage market and improving the system of mortgage 
lending in order to ensure its effective development in Ukraine.
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На сучасному рівні розвитку банківських продуктів все більшої актуальності набувають послуги кредитуван-
ня, однак іпотечне кредитування користується не досить високим попитом. Це зумовлено тим, що споживачі не 
бажають брати цей вид кредиту через невідповідні умови, які надаються банком. Становлення іпотечного ринку 
в Україні є однією з найбільш важливих проблем, що потребують невід'ємного розв'язання. Україна відстає від 
західних країн у сфері іпотечного кредитування, що негативно позначається на темпах її розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами іпотечного кредитування займалися зарубіжні та ві-
тчизняні економісти та фінансисти. Серед іноземних учених, праці яких присвячено проблемам розвитку іпо-
течного кредитування, є такі як: Б. Батлер, І. Бернард, Ф. Мишкін, Р. Міллер, Л. Гітман, Д. Ван Хуз, Р. Страйк,  
Ф. Фабоці та ін. Серед вітчизняних дослідників зазначені праці В. Валентинова, Т. Ковальчука, М. Дем'яненко,  
В. Кравченка, С. Кручка, Б. Луціва, А. Мороза, О. Онищенка, К. Паливода, В. Радченка, П. Саблука, М. Савлука,  
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С. Юргелевича [3]. Однак кілька значних питань теоретико-методологічного та практичного спрямування розви-
тку іпотечного кредитування залишаються не розглянутими. 

Слід зазначити, що цілком зрозумілим є те, що процес іпотечного кредитування дає можливість вирішити 
ряд дуже актуальних соціально-економічних проблем суспільства. По-перше, отримає розвиток довгострокове 
житлове іпотечне кредитування. По-друге, отримує рішення питання кредитних ресурсів для підприємств агро-
промислового комплексу. По-третє, розвиток іпотечного кредитування сприяє появі можливості суттєвих якіс-
них зрушень в економіці держави загалом. Але на сьогодні в Україні залишаються не вирішеними проблеми, які 
знижують ефективність виробництва іпотечного кредитування в повному обсязі. 

Метою статті є дослідження проблеми іпотечного кредитування та можливі шляхи розвитку іпотечного 
ринку в Україні.

Система іпотечного кредитування займає унікальне місце в національній економіці кожної країни. По-
перше, сьогодні іпотечне кредитування в більшості економічно розвинутих країн є не тільки основною формою 
поліпшення соціально-економічних умов життя населення, але й здійснює вагомий вплив на економічну ситуа-
цію у країні в цілому. З іншого боку, система іпотечного кредитування являє сьогодні складний механізм, який 
укладається із взаємопов'язаних і взаємозалежних підсистем. За рахунок іпотеки здійснюється інвестування 
реального сектора економіки та збільшення його капіталу, внаслідок цього забезпечується стабільне зростання 
доходів у різних галузях економіки. Іпотека може стати одним із значних інструментів створення національної 
системи збережень. У разі широкого впровадження іпотечного кредитування у країні збільшаться бюджетні 
надходження, ефективніше вирішуватимуться житлові питання, зросте відтворення робочої сили та її мобіль-
ність.

Сучасна модель українського ринку іпотеки характеризується такими факторами: переважно депозитна мо-
дель фінансування; домінування універсальних банків; відсутність спеціалізованих інститутів іпотечного ринку, 
гарантійних фондів іпотечного страхування ринкового фінансування, певної інфраструктури. 

Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні умовно можна поділити на такі складові:
політико-правові: відсутність єдиних системоутворюючих принципів, стандартизації та уніфікації про- −

цедур іпотечного кредитування; недостатня участь держави у стимулюванні іпотечного кредиту; відсутній єдиний 
реєстр прав на нерухоме майно; непрозорість взаємовідносин учасників ринку; незначна роль державної іпотечної 
установи на ринку іпотечних кредитів [4];

соціально-економічні: загальна нестабільність економіки; інфляційні ризики; висока ставка за іпотечними  −
кредитами; низький рівень доходів у більшості населення; високий рівень валютизації іпотечного ринку;

науково-технічні: нерозвиненість механізмів залучення коштів населення; нерозвинута система рефінансу- −
вання банківських іпотечних кредитів [1]; 

економіко-географічні. −
Актуальною проблемою в Україні є економіко-географічна, що недостатньо сформована інфраструкту-

рою ринку житла та житлового будівництва. Досліджуючи проблеми іпотечного кредитування, слід зазначи-
ти, що у  сучасних умовах розвиток іпотечного кредитування стає в Україні надзвичайно вагомим завданням 
для подальшого здійснення кредитно-банківської реформи. Іпотечний кредит є важливим самостійним ін-
ститутом ринкової економіки, одночасно він сприяє виникненню і розвитку інших складових ринкової інфра-
структури [5]. 

За даними УНІАН, позитивні зміни іпотечного кредиту почалися у першому кварталі минулого року: у бе-
резні 2013 року Державна Іпотечна Установа (ДІУ) знизила ставки рефінансування на 2,7 процентного пункту – до 
15,3 % річних. В 2012 році ставку рефінансування ДІУ підняли відразу на 7 процентних пунктів, з 11 до 18 % річних. 
За підсумками 11 місяців 2013 року ДІУ рефінансувала кредитів на суму більше 141 млн грн. В 2014 році знову під-
няли до 18 %, але тимчасово підняли до 20 % [2; 3]. 

В цілому існує великий попит на іпотечні кредити, але у зв'язку з відсутністю у банків довгострокових кре-
дитних продуктів з прийнятною для середньостатистичного українця процентною ставкою кількість наданих іпо-
течних кредитів поки невелика.

В 2015 році кредити на нерухомість перебувають виключно у ціновому полі – на ринку багато кредитних 
програм із мінімальним початковим внеском, також існує безліч пропозицій із максимальним строком кредиту-
вання до 20 років. А за програмами іпотечного кредитування спільно з Державною іпотечною установою макси-
мальний термін кредиту складає 30 років [2].

Аналізуючи зарубіжний досвід організації іпотечних відносин для вдосконалення механізму іпотечного кре-
дитування в Україні, необхідно: запровадити диференційовані відсоткові ставки за іпотечними кредитами для 
здешевлення житлових іпотечних кредитів для населення, вдосконалювати систему надання субсидій (щодо пер-
шого внеску та відсоткових ставок) молодим сім'ям і соціально незахищеним верствам населення за рахунок бю-
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джетних ресурсів, податкових пільг суб'єктам іпотечного кредитування; забезпечити проведення обґрунтованої 
оцінки вартості житла та ціноутворення в системі житлового будівництва, що сприятиме розвитку житлової іпо-
теки та доступності житла для широких верств населення; українським банкам, з огляду на тенденції на світових 
валютних ринках, доцільно дотримуватись стандартних вимог щодо надання іпотечних кредитів і стимулювати 
збільшення гривневого сегмента іпотечного ринку; удосконалення і розвиток законодавчої бази; створення сис-
теми гарантій і ззпрозорих умов діяльності учасників іпотечного ринку; стандартизація та уніфікація процедури 
іпотечного кредитування; розвиток системи страхування іпотечних кредитів; розвиток фондового ринку; вдоско-
налення інфраструктури іпотечного ринку; розвиток дворівневої системи іпотечного кредитування; створення 
сприятливіших умов для доступу до капіталу широкого кола покупців нерухомості; зменшення відсоткових ста-
вок на іпотечні кредити; налагодження співпраці з ріелтерськими компаніями; мобілізація фінансових ресурсів 
шляхом державних гарантій [5]. 

Формування іпотечної системи в Україні відкриє нові фінансові перспективи для розвитку національної еко-
номіки: забезпечується підвищення рівня капіталізації інвестиційних ресурсів; започатковується новий механізм 
більш ефективного розподілу капіталу між сферами і галузями економіки; виникає новий імпульс для суттєвого 
розширення фондового ринку на основі появи нових іпотечних цінних паперів [5]. 

Розвиток ринку іпотечного кредитування може позитивно вплинути на активізацію ситуації в інших сек-
торах економіки України, що, в свою чергу, приведе до інвестиційного зростання, вплине на збільшення доходів 
населення, а отже, позитивно позначиться на доступності іпотечного кредитування. 

Таким чином, перспективи розвитку іпотеки в Україні сильно залежать від економічного зростання, стабіль-
ності цін та обмінного курсу національної валюти, удосконалення фінансово-кредитної системи та ринку неру-
хомості. Надійні гарантії, зокрема застава нерухомості та емісія на її основі іпотечних цінних паперів, дозволять 
мобілізувати в значних масштабах заощадження населення і спрямовувати їх на інвестування перспективних сек-
торів економіки. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Аннотация. Исследованы особенности и формы международного движения капитала. Проанализировано 
влияние данного процесса на экономику стран мира и выведены основные пути его регулирования. Рассмотре-
ны особенности движение финансового капитала в Украине.
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Анотація. Досліджено особливості та форми міжнародного руху капіталу. Проаналізовано вплив цього 
процесу на економіку країн світу та виведено основні шляхи його регулювання. Розглянуто особливості руху 
фінансового капіталу в Україні.
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Annotation. In this article features and forms of the international movement of the capital were investigated. In-
fluence of this process on economy of the countries of the world was analyzed and the main ways of its regulation were 
removed.  The features of movement of the financial capital in Ukraine were considered.

Кeywords: the international movement of capital, direct investments, capital investment.

В новой системе международных отношений, в процессе глобализации, интернационализации производ-
ства и создания все большего количества ТНК важную роль в развитии экономики стран мира играет междуна-
родное движение капитала. 

Первым экономистом, который занимался изучением процесса миграции капитала, был Дж. Милль [2]. 
Он утверждал, что движение капитала основано на разнице норм прибыли, которая должна быть существенной, 
чтобы окупить риск инвестора. Представитель неоклассицизма Б. Олин считал, что на движение капитала также 
влияют: таможенные барьеры, политические конфликты, уровень риска вложений инвестиций.

Известный американский экономист Р. Нурксе, анализируя процесс миграции капитала, пришел к выводу, 
что странами-инвесторами являются государства с медленно растущим экспортом товаров [1].

Международное движение капитала – это размещение и функционирование капитала за рубежом с целью 
получения прибыли [2]. Существуют различные формы капитала (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация форм капитала [3]

Критерий классификации Формы капитала

По типу собственности
1. Частный
2. Государственный

По составу
1. В денежной форме
2. В товарной форме

В зависимости от  фактора времени
1. Капитал, экспортируемый (импортируемый) в краткосрочном периоде
2. Капитал, экспортируемый (импортируемый) в долгосрочном периоде

По типу капитала
1. В форме инвестиций
2. В форме ссудного капитала

По происхождению
1. Легальный
2. Нелегальный

Современная структура миграции капитала представлена в виде перекрестного движения, поскольку любые 
страны могут быть как импортерами капитала, так и его экспортерами. В связи с постиндустриальным развитием 
экономик многих государств на мировом рынке преобладает инвестиционный вывоз капитала над товарным. 
Поэтому движение капитала является также частью мирового финансового рынка.

© Сулейманова А. Г., 2016 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

373

Основными предпосылками расширения миграции капитала в современном мире являются:
желание стран участвовать в системе международного разделения труда и международном хозяйстве, а  −

также закрепить свои позиции на мировом рынке;
страны-инвесторы, расширяя свое экономическое влияние, стремятся освоиться в новых отраслях и занять  −

в них определенное место;
необходимость поддерживать научно-технический процесс и способствовать созданию новых изобрете- −

ний для модернизации своей экономической жизни [3].
Следует отметить, что процесс миграции капитала определяется различными показателями: количеством 

иностранных предприятий, находящихся на территории данной страны, объемами экспорта и импорта, величи-
ной прямых инвестиций, поступающих в страну и вывозящихся из нее и т. д.

Сегодня многие ученые, экономисты, политики видят в миграции капитала положительные и отрицатель-
ные черты. Одни считают, что для нормального и эффективного развития государства на международной арене 
данное явление просто необходимо, другие уверены, что миграция капитала провоцирует неблагоприятное раз-
витие экономики, в частности торможение инвестиционных процессов (табл. 2, 3). 

Таблица 2
Влияние движения капитала на страны-импортеры [3]

Положительное влияние Отрицательное влияние
1. Увеличение уровня занятости населения и увеличение объемов 
производства
2. Увеличение уровня конкуренции
3. Модернизация экономики
4. Интеграция в мировую экономику
5. Развитие НТП

1. Вытеснение местного капитала
2. Ухудшение экологического состояния страны 
3. Экономическая зависимость от страны-экспортера
4. Увеличение внешней задолженности страны

Таблица 3
 Влияние миграции капитала на страны-экспортеры [3]

Положительные стороны Отрицательные стороны
1. Более эффективное использование капитала в случае его 
избытка в стране-экспортере
2. Развитие мирового разделения труда
3. Развитие мировой торговли
4. Стимулирование развития отечественных производителей

1. Увеличение уровня безработицы
2. Спад отечественной экономики
3. Ухудшения платежного баланса страны
4. Уменьшение объемов капиталовложений в отечественное 
производство

Однако различные процессы при правильном управлении могут привести к созданию благоприятных усло-
вий для дальнейшего развития страны. Для того чтобы достичь экономической эффективности при миграции 
капитала, следует усилить государственный контроль над данным процессом. Это предусматривает: совершен-
ствование денежно-валютной и финансово-кредитной политики, структуры налоговой системы, реформиро-
вания законодательных институтов и методов, выведение банковской системы на мировой рынок, создание но-
вых  ТНК.

Анализ статистических данных, характеризующих положение Украины в международных экономических 
отношениях, показал, что наша страна не является в полной мере экспортером или импортером капитала. Объ-
емы инвестиций в Украину за 2013 г. составили 53 679,3 млн дол. США, за 2014 г. – 57 056,4 млн дол., а за первое 
полугодие 2015 г. – 42851,3 млн дол. США [4]. Таким образом, процесс ввоза капитала в нашу страну имел тенден-
цию к увеличению, однако политическая ситуация внутри страны привела к уменьшению объемов капиталовло-
жений на 25 %. 

Наиболее высокий удельный вес в структуре импорта капитала занимают инвестиции, поступающие из 
Кипра. На 01.07.2015 г. они составляли 12274,1 млн дол. США (почти 29 % в структуре прямых инвестиций). На 
втором месте находится Германия с инвестициями в размере 5489,0 млн дол. США (12,8 %). Объем инвестиций, 
поступающих из Нидерландов, составляет 5108,0 млн дол. США (11,9 %). 

Весь объем прямых инвестиций из Украины за первое полугодие составил 6254,4 млн дол. США, что состав-
ляет 96,33 % от их экспорта за данный период в 2014 г (6491,8 млн дол. США). В структуре вывозимого из нашей 
страны капитала в 2015 г. наибольший удельный вес занимают инвестиции в Кипр, Россию, Латвию, Виргинские 
острова и Польшу. 

Анализ экономического состояния Украины на современном этапе развития международных отноше-
ний свидетельствует о том, что в первую очередь целесообразно заниматься инвестированием в отечественные 
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предприятия, что приведет к созданию качественных и конкурентоспособных товаров. Данный процесс сможет 
укрепить позиции украинских товаропроизводителей и стабилизировать экономику. Также в Украине следует 
уделить особое внимание контролю нелегальной миграции капитала и усилить методы борьбы с данным про-
цессом. Нужно ограничить приток иностранного капитала, поскольку возникает угроза замещения украинского 
капитала зарубежным. Необходимо следить за тем, чтобы иностранные инвестиции не уничтожили внутренний 
капитал, и Украина не лишилась своих позиций в международных экономических отношениях.  

Таким образом, миграция капитала – это необходимое условие развития экономики любой страны в со-
временном мире. Она является одним из основных экономических процессов в создании тесных и крепких меж-
дународных взаимосвязей. Однако для достижения благоприятных результатов важно контролировать объемы 
инвестирования и не терять собственные капитальные резервы. 

Научный  руководитель  – канд. экон. наук, доцент Лесная И. Ф. 
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Annotation. Summarized and made a critical review of methodological principles and approaches to the evaluation 
and analysis of the financial condition of domestic enterprises of Ukraine. Selected conceptual areas of development and 
revealed their contents to determine the adequacy of forming of funds on the enterprises of Ukraine, their effectiveness and 
further optimization of the ways of financing economic activity.

Кeywords: financial conditions, analysis, evaluation, enterprise, methodological foundations, conceptual 
foundations.

У сучасних нестабільних умовах ринкової економіки фінансово-економічний стан суб’єкта господарювання 
є важливою характеристикою не тільки для управлінського апарату, а й для багатьох контрагентів, які включать 
різноманітні фінансові інституції ринків капіталів та інвестицій. Зазвичай отримання кваліфікованої оцінки фі-
нансового стану і фінансової стійкості здійснюється на основі загальних підходів агрегування аналітичних розра-
хунків у процесі проведення предметного аналізу.

Незважаючи на вплив факторів на ефективність функціонування сучасних суб’єктів економіки, на його фі-
нансовий стан і фінансову стійкість, ці характеристики визначаються традиційними методиками, які ґрунтуються 
на фінансових показниках самого підприємства.

Використання експертних індикаторів лише додатково вносить проблеми при застосуванні комплексних 
методик аналізу фінансового стану. Тому у деяких тематичних джерелах правильно вказується, що “… прогнозу-
вання зміни зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства відбувається на базі кількісної й погано фор-
малізованої евристичної інформації про спостережувані параметри середовища” [1, с. 40]. Через низьку якість 
показників аналізу фінансового стану сучасного підприємства розвиток адаптивних методик є актуальною тема-
тикою економічних досліджень.

Проблемні питання застосування методик аналізу фінансового стану, їх розвитку та адаптації до умов сучас-
ної ринкової економіки розглянуто у багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідженнях, сформульовано окремими 
авторами у тематичних публікаціях. Враховуючи той факт, що сьогодні відсутній єдиний концептуальний підхід 
до оцінювання та аналізу фінансового стану сучасного суб’єкта економіки, різні автори пропонують, обґрунто-
вують й аргументують різноформатні базові засади отримання комплексної оцінки – за допомогою рейтингової 
експрес-оцінки, розрахунку інтегрованого показника, рейтингових методик бальних оцінок, відносних відхилень 
і багатовимірної середньої, методу коефіцієнтів, включення в індикативну основу наявних методик додаткових 
коефіцієнтів тощо.

Л. О. Ващенко дотримується позиції, що “вирішити проблеми методичного забезпечення можна завдяки 
подальшому якісному поліпшенню і кількісній оптимізації системи фінансових коефіцієнтів, які використову-
ються для аналізу фінансового стану підприємств” [1, с. 98].

Д. В. Кабаченко, перебуваючи на позиції системного підходу до формування комплексної оцінки фінансово-
го стану підприємства, пропонує “для розрахунку блокових оцінок об’єднати значення фінансових коефіцієнтів, 
що входять до блоку, у структурований узагальнювальний показник, який володіє необхідним економічним зміс-
том і забезпечує можливість ефективного оцінювання фінансового стану підприємства” [2, с. 57]. 

Аналізуючи проблемність застосування наявних методик оцінки фінансового стану, І. П. Райковська дохо-
дить висновку, що “… для оцінки стану суб’єкта господарювання потрібно використовувати не просто певний 
перелік фінансових показників, а їх систему, на основі вивчення якої можна було б сформувати цілісну картину 
діяльності підприємства” [3, с. 155].

О. Є. Кузьміна і О. Г. Мельник зазначають, що “для діагностики недостатньо лише розрахувати значення по-
казників фінансового стану, слід уміти інтерпретувати ситуацію та оцінювати параметри існуючого фінансового 
стану” [4, с. 112].

Враховуючи важко передбачувані зміни ринкової економіки, коливань на ринках капіталів та інвестицій, 
очевидно, що найоб’єктивнішою є позиція О. І. Павленко. Формулюючи висновок щодо вдосконалення механіз-
му оцінювання фінансового стану підприємства, автор зазначає, що “… необхідно розробити такий методичний 
підхід, за якого інтегральна оцінка фінансового стану українських підприємств базувалася б на вітчизняних стан-
дартах обліку і звітності, на поєднанні екстраполяційних і експертних методів” [2].

Невирішена частина загальної проблеми аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств пов'язується 
з неоднозначністю визначення показників, повторенням окремих коефіцієнтів у різних групах, надмірною кіль-
кістю показників оцінки, неадекватністю використання коефіцієнтів, розроблених для розвинутих економік. 
Вирішення проблемних аспектів у методичному забезпеченні аналізу й оцінки фінансового стану підприємств 
національної економіки у фахових і науково-дослідницьких джерелах пов’язується з подальшим якісним поліп-
шенням і кількісною оптиматизацією системи фінансових коефіцієнтів: “в економічній літературі відсутня єдина 
думка щодо того, яке конкретне рівняння описує той чи інший тип фінансової стійкості підприємства” [5; 7].

Метою статті є узагальнення методичних основ, встановлення адекватності наявних методик сучасній еконо-
міці і формулювання принципів розвитку проведення аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання.
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Існує багато методичних підходів, кожен з яких має індивідуальний алгоритм здійснення та особисті відмін-
ні риси, але, схиляючись до позиції О. І. Павленко, вважаємо, що найбільш універсальним і широко профільним 
підходом є інтегральний підхід, який спроможний дати інтегральну оцінку рівню фінансової стійкості за допо-
могою розрахунку таких показників, як: коефіцієнт покриття матеріальних запасів власними оборотними кошта-
ми, коефіцієнт маневреності власних коштів, індекс постійного активу, коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів, коефіцієнт накопичення зносу, коефіцієнт реальної вартості майна та коефіцієнт співвідно-
шення позикових і власних коштів [8]. Цей підхід цікавий тим, що у процесі його здійснення кожний з показни-
ків розглядається у взаємозв'язку з іншими показниками. Таким чином, показники фінансової стійкості за цим 
підходом характеризують стан і структуру активів підприємства та забезпеченість їх джерелами покриття. Крім 
цього, для загальної оцінки фінансового стану за цим підходом використовують узагальнюючий показник зміни 
фінансової стійкості підприємства. Якщо цей показник більше нуля, то це свідчить про збільшення фінансової 
стійкості підприємства, та навпаки. 

Результати дослідження наявних методів дозволили виділити агрегатний підхід. В основі агрегатного під-
ходу лежить аналіз абсолютних показників фінансової стійкості, тобто показників надлишку або нестачі джерел 
для формування матеріально-виробничих запасів, які визначають шляхом порівняння величини запасів і витрат 
та нормальних джерел коштів для їх формування. За допомогою цих показників визначається трикомпонентний 
показник фінансової стійкості підприємства, який дає можливість оцінити рівень фінансової стійкості підприєм-
ства шляхом визначення її типу. Виділяють чотири типи фінансової стійкості: абсолютна, нормальна фінансова 
стійкість, нестійкий та кризовий фінансовий стан. Таким чином, агрегатний підхід дає можливість визначити 
джерело фінансування поточної діяльності підприємства, рівень залежності від зовнішніх коштів та оцінити фі-
нансовий стан підприємства в цілому [8].

Як показали результати дослідження, найбільш відомими та часто використовуваним є агрегатний підхід, 
але для достовірної та більш інформативної оцінки фінансової стійкості треба також використовувати інтеграль-
ний підхід. Ці підходи тісно пов'язані та доповнюють один одного, що підтверджує необхідність їх спільного ви-
користання або створення на їх основі нового удосконаленого підходу, який би дозволив досягти та підтримувати 
стійкий фінансовий стан, ліквідність і платоспроможність, своєчасно виявляти слабкі місця та приймати вірні 
рішення щодо забезпечення фінансового розвитку підприємства. Саме тому напрямком подальших досліджень 
буде удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості шляхом розробки єдиного комплек-
сного підходу, який створить передумови для організації моніторингу фінансового стану підприємства, прове-
дення якого дозволить вчасно виявити критичні ситуації та несприятливі тенденції і вчасно виправити ситуацію.

Науковий керівник  – канд. екон. наук, доцент Алексєєнко І. І. 
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Анотація. Проведено порівняльну характеристику податкової системи України та податкових сис-
тем країн Європейського Союзу. Визначено напрями адаптації податкової системи України до європейських 
норм.  
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Аннотация. Проведена сравнительная характеристика налоговой системы Украины и налоговых си-
стем стран Европейского Союза. Определены направления адаптации налоговой системы Украины к европей-
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Annotation. The comparative characteristic of Ukraine’s tax system and the tax systems of the European Union. 
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Фінансовою основою функціонування держави є податки, адже саме вони забезпечують більшу частину до-
ходів бюджетів, мобілізуючи грошові ресурси для фінансування державних видатків. У сучасних умовах госпо-
дарювання податки слугують інструментом державного регулювання економіки, тому вони виконують важливу 
роль як у забезпеченні фінансової стабільності держави, так і в досягненні соціального добробуту громадян. Не-
відповідність податкових надходжень до бюджетів фінансовим потребам держави загострює проблему підви-
щення ефективності адміністрування податків і зборів, вирішення якої потребує системного підходу. В умовах 
динамічних змін, нестабільності економічної ситуації та низького рівня податкової дисципліни в Україні особли-
вого значення набуває створення такої системи адміністрування податків, яка б відповідала потребам соціально-
економічного розвитку держави, забезпечила зниження податкового навантаження, ініціювала пожвавлення 
ділової активності суб’єктів підприємництва, стимулювала інвестиційно-інноваційну діяльність та заохочувала 
платників до своєчасної сплати податків повною мірою.

Теоретичні аспекти податкового потенціалу розглядали у своїх працях українські вчені: В. Білоус, В. Вишнев-
ський, І. Горленко, Ю. Іванов, С. Каламбет, А. Крисоватий, П. Мельник, А. Соколовська та ін. Серед зарубіжних 
учених цією проблемою займались Ш. Бланкарт, Р. Масгрейв, Ю. Немцов. Згаданими науковцями зроблений 
значний внесок у аналіз взаємозв’язків між оподаткуванням та соціально-економічним розвитком підприємств 
через дослідження податкового потенціалу.

Мета статі – окреслити основні риси української податкової системи та податкових систем країн ЄС, визна-
чити напрями адаптації податкової системи України до європейських норм.  

В сучасних умовах порівняння української податкової системи з її аналогами у країнах-членах ЄС потрібно 
для визначення конкурентоспроможності нашої країни на світовому ринку товарів та інвестицій та вибору голо-
вних векторів реформування податкових відносин. 

Проблема вдосконалення податкових систем постала не лише перед країнами з перехідною економікою, 
а  й перед розвинутими державами. Вона об’єктивна й визначається необхідністю державного втручання в процес 
формування виробничих відносин і зміни тенденцій економічного розвитку.

Еволюція оподаткування в Європі відбувалась у певній узгодженості реформаторських курсів нинішніх 
країн-учасниць ЄС, що, зокрема, простежується у загальній тенденції до зростання частки перерозподілу їх 
ВВП. Це зумовлювалося, з одного боку, об’єктивною необхідністю виробництва достатнього обсягу суспільних 
благ і підтримання високого рівня соціального захисту населення, з іншого – вимогою посилення ролі держави 
у забезпеченні стійкого економічного зростання та збереження традиційно сильних позицій Західної Європи на 
міжнародній арені. Підтвердженням недостатньої ефективності системи оподаткування в Україні є надзвичайно 
низькі позиції в міжнародних рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. Одним із показників, 
що визначають рівень розвитку податкової системи, є податкове навантаження на платників податків. Так, рі-
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вень податкового навантаження в Україні визначається за методикою, запропонованою Світовим банком в рамках 
оцінки ведення бізнесу в різних країнах світу.

Таблиця 1
 Податкові системи країн ЄС і України 

Критерій 
порівняння Країни  ЄС

Україна
Діюча модель Перспективна модель

1 2 3 4
ПДВ

Ставка ПДВ 
(%)

Країна Знижена Стандартна Знижена Стандартна Знижена Стандартна
Франція 7, 5, 5, 2, 1 19,6

7 або 0 20 7 або 0 20
Італія 10, 6, 4 20
Німеччина 7 19
Великобританія 0 або 5 20%
Для всіх країн ЄС Не вища 5% Не нижче 15%

Податковий 
період

Податковий період може дорівнювати одному, 
двом місяцям або кварталу. Проте Директива 

дозволяє встановлювати інші періоди, які не мають 
перевищувати рік

Місяць (у деяких випадках кванртал)

Сплата податків є одним з 10 індикаторів, що показують рівень регулювання підприємницької діяльності 
в країні, вони враховують час і вартість виконання підприємцем вимог держави щодо реєстрації нового підпри-
ємства і ведення його діяльності, здійснення торговельних операцій, забезпечення виконання контрактів, опо-
даткування та закриття підприємства. Сам індикатор «Сплата податків» складається з трьох показників: кількість 
платежів протягом року, витрати часу на підготовку податкової звітності і сплату податків для трьох основних 
податків (ПДВ, податок на прибуток, внески на соціальне страхування).

У країнах ЄС до підакцизних товарів належать: алкоголь та алкогольні напої: пиво; вино; ферментовані на-
пої, відмінні від вина та пива; проміжні продукти; етиловий спирт; перероблений тютюн: сигарети; сигари; дріб-
но нарізаний тютюн (для скручування цигарок); інші курильні тютюни; нафтопродукти: бензин і легке дизельне 
пальне; зріджений нафтовий газ і метан; тяжке дизельне пальне та керосин; енергоносії та електроенергія; при-
родний газ; вугілля; електроенергія. В Україні ж до підакцизних товарів належать майже всі вищезгадані, окрім 
ферментованих напоїв; бензину та дизельного палива; природного газу та вугілля [3].

Розміри ставок податку на прибуток: Латвія, Литва – 15 %; Іспанія – 15 % (база оподаткування 300000 євро 
і  більше – 20 %); Чехія, Польща – 19 %; Кіпр – 12,5 %; Словенія – 17 %; Швеція – 22 %; Франція – 45 % , Велика Бри-
танія – 35 %, Німеччина – 45 %,  Україна – 18 %.

Оподаткування дивідендів скасовано в деяких країнах ЄС, а в деяких існують пільги з оподаткування таких 
доходів. Наприклад, в Німеччині лише 5 % від суми дивідендів включається до оподатковуваного доходу. В Украї-
ні здійснюється оподаткування за загальною ставкою, з дивідендів, що виплачують на користь фізичних осіб, по-
даток на прибуток не справляється (з них сплачується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 15 %) [4].

База оподаткування податком на доходи фізичних осіб різна по країнах ЄС. Податкова служба Ірландії при 
визначенні загального річного доходу платника податків ураховує додаткові (понад основну заробітну плату) до-
ходи від премій чи привілеїв. У Данії та Іспанії у базу оподаткування включаються внески за страхування життя. 
У Бельгії, Люксембурзі, Голландії, Франції, Великобританії, Швеції та Фінляндії виплати у зв’язку з хворобою 
обкладаються податком, а в Німеччині, Ірландії, Португалії та Іспанії – не обкладаються. У Великобританії, Люк-
сембурзі й Фінляндії допомога з безробіття враховується в базі оподаткування, а в Ірландії, Австрії, Португалії 
та Іспанії – не враховується. У багатьох державах аліменти на утримання дітей включаються в дохід, що підлягає 
оподаткуванню, а законодавства ФРН і Австрії цього не передбачають. В нашій державі базою оподаткування є 
загальний оподатковуваний дохід [5].

Практика застосування ПДВ в Європі свідчить про те, що цей податок є одним з найбільш проблематичних 
із позиції його адміністрування та контролю за повнотою сплати. ПДВ, як в Україні, так і в країнах ЄС, є найбільш 
кримінальним податком. Це, перш за все, пов’язано з можливістю відшкодування податку та звільненням від 
ПДВ операцій експорту, які роблять можливим одночасно уникати сплати податкових зобов’язань та отримува-
ти відшкодування несплаченого податку з бюджету, тож спільною проблемою для всіх Європейських країн є не-
досконалість механізму відшкодування ПДВ. Саме тому досвід країн ЄС у боротьбі з правопорушеннями у сфері 
ПДВ буде корисним для України, яка щорічно несе суттєві втрати через використання численних шахрайських 
схем із податком на додану вартість. Серед заходів, які вживаються країнами Єврозони, можна виділити: при-
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йняття єдиного законодавства в частині боротьби зі зловживаннями з ПДВ із встановленням чітких правил щодо 
обміну інформацією та адміністративної співпраці податкових органів країн – членів ЄС; зобов’язання податко-
вих органів надавати необхідну інформацію іншим органам влади в інших країнах у тих випадках, коли це може 
допомогти запобігти реєстрації або діяльності фіктивних підприємств. Такий досвід європейських країн може 
бути корисний для застосування в Україні на рівні відносин між органами різних міст, областей і країн, з якими 
Україна має тісні торговельні зв’язки [5].

Також  в Україні доцільно впровадити більшу диференціацію ставок ПДВ залежно від виду діяльності. Зо-
крема, варто запровадити знижену ставку ПДВ на товари, які визнані суспільно необхідними (продукти харчуван-
ня, ліки, дитячі товари, товари щоденного вжитку тощо), а для товарів розкоші, підакцизних товарів (шкідливих 
для здоров’я) варто застосовувати підвищену ставку ПДВ на рівні 25–30 %. Розглядаючи акцизний податок, можна 
побачити, що спільне для країн ЄС те, що найвагомішим джерелом надходжень від специфічних акцизів є акциз 
на енергоносії, але надходження від цього податку коливаються у країнах-членах (Італія – 80 % усіх надходжень від 
акцизу, Ірландія – 41,2 %, Франція, Німеччина, Великобританія – 71 %, 69 % та 54 % відповідно).  Щодо податку на 
нерухоме майно, то у надходженнях місцевих бюджетів його частка становить від 10 % у Данії, Фінляндії, Греції, 
Люксембурзі, до 50 % у Бельгії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Іспанії та майже 100 % у Великобри-
танії, Естонії, Ірландії. У країнах ЄС лише нечисленні національні уряди отримують прибутки від податків на не-
рухомість, тому що значною мірою діяльність регіональних і місцевих органів влади фінансується саме з податків 
на нерухомість. У таких країнах, як Великобританія, Нідерланди, понад 70 % від податків на нерухомість витра-
чається на діяльність місцевих органів влади. Отже, цей податок, що стягується в Україні, беззаперечно має ряд 
спільних рис з податком на нерухоме майно, що використовується в країнах ЄС, проте для України найбільш на-
ближеною є модель Польщі, саме тому при реформуванні податкової системи України необхідно орієнтуватися 
саме на неї і, судячи з достатньо загальних напрямків, які були представлені нам концепцією уряду, цей податок 
зазнає перетворень, які частково характерні для польської моделі [5].

Таким чином, вищенаведений порівняльний аналіз доводить, що податкова система України має суттєві 
вади і є набагато обтяжливою як для ведення бізнесу, так і для споживчого попиту порівняно з податковими сис-
темами країн ЄС. Вона має бути реформована у частині зниження загального податкового навантаження, зміни 
структури рівня оподаткування, покращення податкового клімату, вдосконалення виконання фіскальної та регу-
люючої функцій податків. 

Так, основними змінами в системі оподаткування має стати: наближення бухгалтерського і податкового об-
ліку і максимальна ліквідація податкових різниць при розрахунку суми оподаткованого прибутку підприємств; 
диференціація ставок ПДВ, мінімізація пільг з цього податку, максимальна співпраця податкових органів різних 
рівнів, а також налагодження системи електронної взаємодії податкових органів і платників; розширення бази 
оподаткування екологічним податком та податком на нерухоме майно; спрощення процедури подання звітності, 
зменшення кількості податків шляхом їх часткової ліквідації або об’єднання тощо. 

Податкова система України подібна до наявних податкових систем розвинутих країн світу, проте вона, на 
відміну від них, не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє економічному 
розвитку суб’єктів господарювання та перешкоджає розвитку України як соціально спрямованої держави. Для 
того щоб адаптувати вітчизняне податкове законодавство до європейських норм, а також створити максимально 
сприятливі умови для розвитку бізнесу і підвищення добробуту громадян в Україні, необхідно, в першу чергу, 
мінімізувати витрати держави на утримання податкової системи. Досвід економічно розвинутих країн показує, 
що податковий тягар не повинен зменшувати економічну активність платника. Зниження ставки ПДВ до 16 %,  
а також скорочення списку пільг щодо сплати цього податку сприятиме збільшенню обсягів реалізації за раху-
нок зниження цін, покращить кругообіг фінансових ресурсів, що є однією з найважливіших умов ефективного та 
стабільного функціонування податкової системи. Україна повинна укласти угоди про уникнення подвійного опо-
даткування зі всіма країнами-членами Євросоюзу. Такі бюджетоутворюючі податки, як ПДВ, податок з доходів 
фізичних осіб і податок на прибуток повинні в Україні стягуватися за диференційованою шкалою, а не за фіксо-
ваною ставкою. Оскільки без диференціації ці податки втрачають свою регулятивну функцію. Варто зазначити, 
що процес оподаткування повинен сприяти реалізації політики зайнятості, впливати на розподіл доходів у на-
прямку забезпечення справедливості, а також створити бар’єр для використання тіньових схем сплати податків. 
Загальні тенденції оподаткування, які склалися в країнах ЄС, повинні стати орієнтиром для ефективної і швидкої 
адаптації податкових систем країн, які мають на меті вступити до Євросоюзу, зокрема це стосується і України.
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Анотація. Розглянуто сучасний стан загальнообов’язкового державного соціального страхування в Украї-
ні; визначено недоліки сучасної системи соціального страхування; обґрунтовано необхідність її реформування; 
запропоновано напрями модернізації системи соціального страхування в Україні.

Ключові слова: соціальний захист, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страховий вне-
сок, страхова виплата, адміністративні видатки.

Аннотация. Рассмотрено современное состояние общеобязательного государственного социального 
страхования в Украине; определены недостатки современной системы социального страхования; обоснована 
необходимость его реформирования; предложены направления модернизации системы социального страхова-
ния в Украине.

Ключевые слова: социальная защита, общеобязательное государственное социальное страхование, стра-
ховой взнос, страховая выплата, административные затраты.

Annotation. The article considers the current state of obligatory state social insurance in Ukraine, identified the 
shortcomings of modern system of social insurance, the necessity of its reformation. The directions of modernization of 
system of social insurance in Ukraine are proposed.

Кeywords: social protection, compulsory state social insurance, insurance premium, insurance payment, 
administrative costs.

Сучасний стан розвитку України характеризується низкою гострих соціально-економічних проблем, які 
спричиняють серйозні зміни у якості життя населення. Насамперед це позначається на платоспроможності насе-
лення країни, його фізичному здоров’ї, призводить до посилення диференціації доходів окремих груп населення, 
зниження рівня соціальної захищеності та соціального забезпечення тощо. Ці негативні тенденції позначаються 
на загостренні соціальної ситуації в Україні. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування 
створена з метою надання соціального захисту населенню. До того ж саме загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування стає однією із важливих форм реалізації прав громадян на соціальний захист, інструментом 
забезпечення якого є державні позабюджетні фонди.

Актуальність обраної тематики визначена стрімким реформуванням сучасної системи соціального страху-
вання в Україні, а також перспективами якісних змін в окремих складових соціальної політики.  

© Ткаченко В. О., 2016 
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Загальнообов’язкове державне соціальне страхування стало предметом дослідження таких учених, як  
В. Д. Базилевич, В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал та ін. 

Метою дослідження є визначення ефективності системи вітчизняного загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування та обґрунтування доцільності її реформування.

Систeма загальнообов’язкового державного соціального страхування є однією з пepeдумов забeзпeчeння 
соціальної спpавeдливості на державному рівні. Основними завданнями соціального стpахування можна вва-
жати: фоpмування гpошових коштів на покритття витpат нeпpацeздатних осіб і скоpочeння pозpиву у pівні 
матepіального забeзпeчeння нeпpацюючих і пpацюючих громадян [1, c. 13]. Сучасна система соціального страху-
вання в Україні містить риси, більшою мірою характерні для поняття соціальної допомоги, ніж для страхування, 
оскільки при високому рівні страхового навантаження на роботодавців обсяг соціальних виплат значно переви-
щує обсяг внесених страхових коштів. До того ж відсутній реальний розріз між поняттями соціального страху-
вання та соціальної допомоги. Це спричиняє масову незацікавленість працюючих у повній та своєчасній сплаті 
страхових внесків до державного позабюджетного соціального фонду, статус якого звужує його роль і функції, 
зводить його до фінансової установи з акумуляції та розподілу коштів. Все це позначається на виникненні ряду 
недоліків чинної системи соціального страхування, серед яких виділимо:

1) високий рівень тіньового ринку у всіх сферах економіки, незареєстровані форми зайнятості, наявність 
яких фактично знижує рівень соціальних гарантій для зайнятого населення;

2) архаїчні положення соціального законодавства, що породжують стимули ухилення працівниками та ро-
ботодавцями від сплати страхових внесків у повному обсязі;

3) висока диференціація в системі доходів населення в різних секторах економіки [2, c. 38].
Зазначені проблеми суттєво звужують економічні можливості для фінансування Фонду соціального страху-

вання та в цілому гальмують розвиток системи соціального страхування в Україні. 
Модернізація сучасної системи соціального страхування повинна містити вирішення таких завдань, наведе-

них на рис. 1.

посилення страхового характеру Фонду завдяки встановленню тісного зв’язку між розмірами страхових 
виплат і страхових внесків до Фонду

підвищення гарантій стабільності роботи Фонду шляхом виокремлення страхових коштів від державного 
бюджету

оптимізація видатків на утримання робочих органів Фонду

максимальне спрямування використання коштів Фонду на забезпечення страхових виплат громадянам

об’єднання фондів соціального страхування

Напрями модернізації системи соціального страхування 

Рис. 1. Напрями модернізації системи соціального страхування

З перерахованих завдань слід детальніше розглянути останнє. Питання об’єднання фондів поставила Верхо-
вна Рада України, ухваливши Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації», 
в якому встановлено, що Фонд соціального страхування України є правонаступником Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності [3]. Проте ухвалений ще 03.11.2015 р. Закон фактично не створив 
новий фонд, оскільки законодавство не регулювало процедуру ліквідації чинних фондів. У свою чергу, новоутво-
рений Фонд визначається як центральний орган виконавчої влади, утримання якого здійснюватиметься за раху-
нок коштів, що надходитимуть від єдиного соціального внеску, що гарантує відокремлення страхових коштів від 
Державного бюджету [4].

Радикальне злиття фондів соціального страхування сприятиме скороченню адміністративних видатків на 
утримання фондів, уніфікації системи управління, удосконалення якості обслуговування громадян. Скорочення 
адміністративних видатків фондів забезпечуватиметься шляхом об’єднання функцій адміністрування окремих 
видів соціального страхування в межах однієї установи. Таким чином, за рахунок об’єднання фондів видатки пла-



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

382

нується зменшити з 2,29 млрд грн до 1,69 млрд грн [5]. Уніфікація системи управління дозволить ефективніше ви-
користовувати людські ресурси, можливе скорочення апарату управління Фонду. При злитті фондів планується 
також удосконалення рівня обслуговування громадян завдяки наданню повного спектра соціальних послуг на базі 
однієї установи. 

Формування єдиного Фонду соціального страхування створить умови для контролю за плануванням та ви-
користанням коштів бюджету Фонду з боку держави. Таке посилення контролюючої функції має забезпечити 
прозору та відкриту роботу Фонду та збільшити обсяги оприлюдненої інформації стосовно формування та ви-
користання коштів.

У той же час створення єдиного правонаступника фондів може спричинити появу негативних наслідків. 
Наприклад, значне скорочення видатків Фонду може позначитися на скороченні обсягів і видів матеріального за-
безпечення. До того ж збільшення кількості видів соціального страхування у розпорядження єдиного Фонду може 
стримувати використання коштів на розвиток окремих видів страхування.

Загалом запропонована модель модернізації соціальної сфери має забезпечити реалізацію Фондом функ-
цій, наведених на рис. 2.

  

Виплата допомоги 
у разі стійкої втрати 

працездатності

Акумуляція коштів для 
фінансування витрат 

страхування з тимчасової 
втрати працездатності

Оплата медичної 
допомоги, медичних 

послуг

Фонд соціального 
страхування

Фонд соціального 
страхування з тимчасової 

втрати працездатності

Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на 

виробництві та професійних 
захворювань України

Адміністрування 
загальнообов’язкового 
державного медичного 

страхування

Рис. 2. Функції Фонду соціального страхування

Запровадження цієї моделі має на меті створення високоефективної системи соціального страхування, що 
забезпечить успішну розбудову соціальної держави. 

У рамках Програми Кабінету Міністрів України «Відновлення України» впроваджено реформу єдиного со-
ціального внеску (ЄСВ), який є основним джерелом формування коштів бюджету Фонду. За даними Міністер-
ства фінансів України, у 2016 році передбачається зниження навантаження з ЄСВ, зокрема за рахунок зменшення 
ставки нарахування. У той же час впроваджується єдина ставка для всіх платників у розмірі 22 %, крім випадків 
нарахування ЄСВ на дохід працюючого інваліда – ставка 8,41 %, а також ставки для підприємств та організацій 
всеукраїнських громадських організацій інвалідів (5,3 % та 5,5 %) [6].

Таким чином, з 2016 року виключено із переліку завдань Фонду соціального страхування:
1) віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його еконо-

мічної діяльності;
2) проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяль-

ності (у тому числі основний) підприємств незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання 
для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної 
діяльності.

Згідно з даними Кабінету Міністрів України впровадження реформи ЕСВ забезпечить збільшення надхо-
джень до бюджету у розмірі 1,3 млрд грн, до Фонду соціального страхування – до 3,3 млрд грн [6].

Водночас вимагає удосконалення процес планування, затвердження бюджету Фонду на плановий рік, здій-
снення контролю за його виконанням. Необхідно внести зміни у методику планування та прогнозування видатків 
бюджету Фонду соціального страхування, оскільки згідно з діючою практикою планові показники розраховують-
ся на основі середньорічних величин за попередні роки, що є неефективним. 

Одним із шляхів скорочення видатків бюджету Фонду соціального страхування стало виключення фінансу-
вання оздоровчих заходів. З того часу, як Фонд підпорядковувався профспілкам, у його видатках зберігалися ви-
трати на оздоровлення дітей, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл і придбання новорічних подарунків. 
Усі перелічені заходи є необхідними, проте не повинні фінансуватися за рахунок страхових коштів. Дедалі про-
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блематичнішим було фінансування санаторно-курортного лікування, оскільки вартість путівок стрімко зростала, 
що було пов’язано з руйнуванням мережі оздоровчих закладів профспілкового підпорядкування. Загалом витра-
ти на оздоровчі заходи становили досить значну частку у видатках Фонду. 

Незначна частка обсягу коштів Фонду спрямована на виплату допомоги на поховання. Деякі спеціалісти 
висловлюють думку щодо передачі цієї виплати до компетенції управлінь соціальної політики, що дозволить на-
близити виплату соціальної допомоги до одержувача. На нашу думку, доцільно змінити джерело фінансування 
поточних витрат на утримання апарату управління Фонду, залучивши для цього кошти державного бюджету. 

В умовах сучасних світових реалій державна система соціального страхування потребує впровадження 
комплексних реформ соціальної політики. Серед основних завдань її модернізації визначаємо створення єдиного 
Фонду соціального страхування України, оптимізацію використання його коштів та удосконалення його адміні-
стрування. Це дозволить зменшити видатки Фонду, удосконалити рівень обслуговування громадян, а також забез-
печити високий рівень соціального захисту населення, що є першочерговим завданням соціальної політики.  

Об’єднання страхових послуг, які надають Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в одній страховій установі з подальшим їх 
доповненням медичним страхуванням, дозволить ефективно надавати матеріальне забезпечення та окремі види 
соціальних послуг населенню, сформувати єдину контрольовану державою систему.  

Основними завданнями подальшого реформування соціального страхування в Україні є збільшення його 
доходів, покращення використання коштів за цільовим призначенням, підвищення ефективності діяльності від-
повідного Фонду, що забезпечить реалізацію конституційних прав громадян на соціальний захист в умовах рин-
кових демократичних трансформацій.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Юшко С. В. 
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В наш час розвиток персоналу є поштовхом для кожного члена підприємства, що допомагає не тільки під-
нятись кар’єрними сходинами, а й допомагає відкрити в собі дещо нове. Це може бути як і розкриття творчого 
потенціалу, зростання інтелектуального рівня, активація стратегічного мислення тощо [6].

Для того щоб ефективно керувати людським капіталом, необхідно обрати продуману систему розвитку пер-
соналу, яка б відповідала потребам підприємства. У цьому може допомогти аудит розвитку персоналу. Це не тіль-
ки оцінка особистісного потенціалу розвитку працівників, а й оцінка відповідності рівня корпоративної культури 
та цінностей працівників підприємства [3].

Отже, аудит розвитку персоналу – проведення оцінки розвитку персоналу на базі використання сучасних 
кадрових технологій.

Аудит розвитку персоналу проводиться з метою оцінки потенціалу працівників підприємства, виявлення 
оптимальних програми розвитку, оцінки рівня задоволення та лояльності працівників під час виконання обов’язків, 
контролю психологічної динаміки працівників на всьому підприємстві в цілому [1].

За допомогою аудиту розвитку персоналу можна вирішити ряд питань, які турбують кожного роботодавця. 
Це стосується підвищення якості та доцільності рішень, які приймаються при розподілі виконавчих обов’язків 
працівників на будь-якому підприємстві [5].

Наступна проблема, з якою стикається кожен роботодавець, – проблема сумісності, яка виникає і при кадро-
вих переміщеннях, і при формуванні управлінських команд. Як вище зазначалось, менеджер з персоналу, знаючи 
своїх працівників, може розподілити навантаження між більш і менш здібними працівниками. В цей час слабкі 
працівники чи новачки можуть навчатися в досвідчених співробітників. 

Кожен керівник повинен забезпечити ефективну діяльність співробітників не тільки в умовах стабільності, 
але і в умовах організаційних змін, тобто він має мати запасний оптимальний план, який може застосовувати в  не-
стандартних ситуаціях на підприємстві.  

Для того щоб оцінити переважні тенденції на підприємстві, необхідно виявити, що переважає – спеціаліза-
ція чи універсалізація, визначити баланс між технологічністю та креативністю, відзначити засоби взаємодії різно-
манітних виконавців під час трудового процесу.

При розумінні специфіки роботи підприємства буде зрозуміло, на що аудитору необхідно звернути увагу. 
Від розуміння цього буде залежати й аудиторський висновок [2].

Аудит розвитку персоналу необхідно проводити періодично, для того щоб переконатися у виконанні по-
ставлених завдань. Зазвичай аудит розвитку персоналу зосереджений на аналізі функціонування служби розвитку 
персоналу та її відділів, в цілому не варто зупиняти свою увагу лише на цьому. Основну увагу приділяють оцінці 
ефективності діяльності самої служби розвитку персоналу залежно від того, як вона впливає на поведінку та від-
ношення до роботи працівників [5].

По завершенні аудиторської перевірки необхідно підготувати висновки, в яких зазначені результати цієї пе-
ревірки, оцінка стану розвитку персоналу та рекомендації.

За результатами аудиторської перевірки можуть бути визначені напрямки для встановлення, зміни або вдо-
сконалення стандартів.

© Токар Д. О., 2016 
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Таким чином, аудит розвитку персоналу стає певним стимулом для підприємства, для його кадрових змін, 
він не лише готує підприємство до змін, але й може стати інструментом перестановок [8]. 

Аудит може бути використаний як засіб кадрових перетворень, проте він не входить до складу управління 
трудовими ресурсами та розвитком персоналу підприємства. Керівник має змогу дізнатися дещо більше про своїх 
працівників, він зможе звернути увагу не лише на їх переваги, а й на недоліки, знатиме, що потрібно застосувати, 
щоб недоліки перетворити у переваги, зможе оцінити доцільність обраного ним плану по управлінню не тільки 
персоналом, а й підприємством в цілому [7].

Аудит розвитку персоналу як елемент виявлення резервів підвищення продуктивності та прибутковості під-
приємства, є одним з більш дієвих факторів економічної політики підприємства.

Систематичне проведення аудиторських перевірок дає можливість дати оптимальну оцінку стану та розвит-
ку не лише трудових відносин, а й розвитку персоналу в цілому на будь-якому підприємстві.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Доровськой О. Ф. 
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Анотація. Досліджено економічну сутність та основні проблеми нормативно-правового забезпечення ді-
яльності банків України на ринку цінних паперів. Обґрунтовано необхідність аналізу й оцінки ролі держави в  ре-
гулюванні інвестиційної діяльності банків, а також запропоновано використання економіко-математичних 
методів і моделей, експертних оцінок, які спрямовані зазначати з певною точністю перспективну динаміку 
вдосконалення механізмів впливу держави у цій сфері.
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Аннотация. Исследована экономическая сущность и основные проблемы нормативно-правового обеспе-
чения деятельности банков Украины на рынке ценных бумаг. Обоснована необходимость анализа и оценки 
роли государства в регулировании инвестиционной деятельности банков, а также предложено использование 
экономико-математических методов и моделей, экспертных оценок, направленных указывать с определен-
ной точностью перспективную динамику совершенствования механизмов влияния государства в этой сфере.

Ключевые слова: государственное регулирование, правовое обеспечение, банковская деятельность, фондо-
вый рынок, банковское инвестирование.

Annotation. The article studies economic essence and basic problems of normative-legal support of activity of 
Ukrainian banks on the securities market. The necessity of analysis and evaluation of the role of the state in regulating the 
investment activity of banks, and proposes the use of economic-mathematical methods and models, expert assessments, 
which aim to specify with some precision dynamics perspective of improvement of state management sphere.

Кeywords: state regulation, legal support, banking, stock market, banking investing.

Актуальність теми підтверджується тим фактом, що ринок цінних паперів являється невід’ємною і суттє-
вою частиною фінансової системи України. В умовах необхідності залучення в Україну як внутрішніх, так і зо-
внішніх інвестицій надзвичайно важливим є питання визначення ролі та врахування особливостей правового ре-
гулювання діяльності різних суб’єктів фондового ринку, в тому числі банків, з метою підвищення ефективності їх 
діяльності.

Банки в Україні становлять основу ринку цінних паперів, вони є найбільш значними інвесторами на фон-
довому ринку, діють в умовах несприятливого інвестиційного клімату, забезпечуючи прибутковість, ліквідність, 
надійність інвестицій в цінні папери. Тому в цьому випадку роль держави є визначальною, оскільки саме держава 
може позитивно вплинути на конкурентоспроможність національної економіки.

Відомі вітчизняні та закордонні спеціалісти присвятили свої праці проблемі дослідження правового забез-
печення діяльності банків на фондовому ринку, серед яких: В. О. Сичов, Л. М. Івін, В. Т. Александров, В. В. Аста-
пенко, І. Г. Скоморович, В. В. В’юн, Л. Л. Недбаєва. 

Метою статті є аналіз ролі держави у здійсненні регулювання інвестиційної діяльності банків на ринку цін-
них паперів і розроблення рекомендацій стосовно вдосконалення її впливу і конкретизації зусиль.

Становлення ринку цінних паперів України, розбудова його внутрішньої інфраструктури вимагають одно-
часного становлення та вдосконалення системи регулювання та контролю за процесами, що відбуваються на ньо-
му. Це обумовлено тим, що значна складність, різкі коливання стану фондового ринку, наявність великої кількості 
професійних і непрофесійних учасників, величезні обсяги різноманітних угод, конфіденційний характер значної 
частини інформації щодо цінних паперів та цілий ряд інших чинників створюють потенційні умови для зло-
вживань, які посягають на інтереси широкого кола інвесторів, зменшують їх довіру до ринку, що призводить до 
падіння його ефективності. Ринок цінних паперів повинен створювати умови, які дозволять приваблювати інвес-
торів, а цього можна досягти лише шляхом державного регулювання індустрії цінних паперів у тісній взаємодії 
з її представниками [1].

Державне регулювання діяльності банків на фондовому ринку, зокрема їх інвестиційної діяльності, здійсню-
ють Національний банк України (НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 
Основними законодавчими актами, які регулюють інвестиційну діяльність банків на фондовому ринку, є закони 
України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про 
інвестиційну діяльність» [2].

НБУ надає письмовий дозвіл на здійснення банками прямих інвестицій, в тому числі в цінні папери. Чин-
ним банківським законодавством України визначено, що банк має право здійснювати діяльність щодо інвестицій. 
Відповідно до банківського законодавства НБУ, здійснюючи індикативне регулювання та з метою обмеження ін-
вестиційного ризику, пов’язаного зі здійсненням банками інвестицій і операцій із цінними паперами, встановив 
такі нормативи інвестування: норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою та норматив 
загальної суми інвестування, а також впровадив правила оцінки цінних паперів і формування відповідного ре-
зерву [3]. 

Закон України “Про господарські товариства” встановлює порядок створення, функціонування та діяльності 
закритих і відкритих акціонерних товариств [4]. Закон України “Про банки та банківську діяльність” встановлює 
порядок випуску, продажу, зберігання та управління банком цінними паперами [5].

Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку здійснюється у певних формах. 
Це формування законодавчої бази, видача ліцензій і письмових дозволів на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів, регулювання інвестиційної діяльності, контроль за дотриманням банками законодавства, 
встановлення правил і стандартів здійснення банками операцій на ринку цінних паперів та ін. При цьому голо-
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вним завданням державного регулювання є узгодження інтересів усіх суб’єктів фондового ринку шляхом встанов-
лення необхідних обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах, а також непряме втручання у їх діяльність [6].

Вчені Н. Кузнєцова, І. Назарчук виокремлюють дві базові моделі державного регулювання фондового ринку 
в економічно розвинених країнах. Перша модель – регулювання зосереджується переважно в державних органах, 
і лише невелика частина повноважень передається державою самоврядним організаціям професійних учасників 
ринку. Друга модель – максимально можливий обсяг повноважень передається самоврядним організаціям, зна-
чне місце в контролі займають не жорсткі нормативні приписи, а переговорний процес [7].

Український фондовий ринок не може існувати без переходу до нової економічної політики управління та 
регулювання, наслідком якої є підвищення економічного зростання. Характерними особливостями, які стриму-
ють поліпшення правового забезпечення  інвестиційної діяльності, є насамперед відсутність в Україні стратегії 
плану дій, орієнтованих забезпечувати суб’єктам економічних відносин рівні економічні права й обов’язки у здій-
сненні фінансової діяльності, суттєве податкове навантаження. Через приватизацію державних підприємств по-
тенціал залучення інвестиції в Україні є обмеженим, механізми забезпечення ринкових прав і свобод інвесторів 
є недієздатними, що призводить до низького рівня захищенності інвесторів. Якщо брати до уваги рівень ефек-
тивності законодавства з питань корпоративного управління, то можно виявити негативну тенденцію, адже він є 
низьким і зумовлює виникнення конфліктів із залученням силових органів, блокування діяльності підприємства, 
нагнітання соціальної напруженості, негативний міжнародний імідж України тощо [8].

Функції регулювання і контролю за ринком цінних паперів здійснюються державою шляхом формування 
спеціальних структур. Ефективність інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів залежить від стану 
банківської системи. Отже, розвиток банківської системи та виконання нею поставлених цілей і пріоритетних за-
вдань можливі за таких умов:

збалансованість бюджетної політики, що базується на підготовці та затвердженні реальних бюджетів усіх  −
рівнів, їх виконання;

розвиток комплексності та системності законодавства; −
проведення ефективної макроекономічної політики; −
усунення диспропорцій у структурі банківської системи України; −
розвиток фінансових ринків [9]. −

На думку деяких науковців, для посилення надійності банківської системи, покращення інвестиційної діяль-
ності необхідними є такі головні фактори, а саме: оптимізація структури витрат банків, зокрема операційних та 
адміністративних; нарощування прибутковості банків шляхом розширення безризикових комісійних операцій; 
забезпечення притоку капіталу до банківської системи; забезпечення співіснування великих банків із середнімии 
та малими банками на основі рівності дотримання ними правових норм [10].

Здійснення цих та інших заходів дозволить прискорити формування в Україні стабільного правового забез-
печення діяльності банків на фондовому ринку. Та щоб цей ринок мав цивілізований характер, був адаптований 
до сучасних світових умов, необхідно враховувати набутий зарубіжний досвід, поширені у світі тенденції, кращі 
зразки його розвитку.

Отже, у процесі запровадження державної політики регулювання фондового ринку особливого значення на-
бувають рекомендації міжнародних організацій і міжнародні стандарти (обліку, звітності, кодування, діяльності 
тощо). Важливим напрямом покращення механізму державного регулювання фондового ринку України є цільові 
державні програми підтримки діяльності та розвитку фондового ринку в Україні, котрі необхідно спрямувати 
передусім на створення глобальних торговельних і розрахунково-клірингових систем для обслуговування міжна-
родних ринків капіталу; зростання ролі інституційних інвесторів у здійсненні фінансових інвестицій; формування 
ефективної системи захисту прав та інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів; гармонізацію політики держа-
ви на фондовому ринку з іншими політичними сферами.

Перспективи у цьому напрямі пов’язані із аналізом державного регулювання здійснення банками інших 
видів діяльності на фондовому ринку України, зокрема посередницької діяльності та діяльності щодо випуску 
власних цінних паперів.
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Аннотация. Рассмотрена система базовых категорий экономической безопасности государства; обоб-
щены определения понятий «экономическая безопасность», «риск», «угроза»; определены закономерности  
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Анотація. Розглянуто систему базових категорій економічної безпеки держави; узагальнено визначення 
наявних понять «економічна безпека», «ризик», «загроза»; визначено закономірності та методи управління 
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Annotation. The system of basic categories of economic security, given the definition of «economic security», 
«risk», «threat», identified patterns and methods of management of economic security-Stew at the state level.

Кeywords: safety, risk, threat, economic security, evaluation of the presence of a real threat.

Безопасность всех основных сфер жизнедеятельности общества – оборонной, политической, социальной, 
информационной, нравственной, может быть реализована лишь при наличии соответствующего экономиче-
ского обеспечения. Без наличия надлежащего экономического потенциала невозможно создание и обеспечение 
деятельности политических, правовых и силовых структур, способных успешно защищать интересы страны. 
В структуре национальной безопасности любого государства экономическая безопасность занимает особое ме-
сто, и Украина в этом плане – не исключение. Поэтому вопрос экономической безопасности государства является 
актуальным и требует дальнейшего исследования.

Закономерности развития экономической безопасности государства исследовались в работах ученых-
экономистов: Г. Гибша, С. Ильяшенко, А. Козаченко, Н. Куркина, А. Лошаков, Е. Пешкова, А. Светлакова,  
М. Форверга, А. Шаваева, В. Шлыкова и др.

© Умаров А., 2016 
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Цель работы: теоретическое обоснование функционирования системы базовых категорий экономической 
безопасности государства.

В сфере безопасности человека и общества функционируют следующие обобщающие понятия: безопас-
ность, риск, угроза. Эти категории базовые не только для раскрытия содержания понятия, выявления и устра-
нения угроз безопасности жизнедеятельности человека, но и для аналогичных действий в сфере экономической 
безопасности на всех уровнях её обеспечения.

Управление производством и обществом по критериям безопасности было и остается одной из основных 
функций государственных структур. В современном мире опасности неизбежны (и как материальный продукт,  
и как осознание внешних угроз), но вместе с тем имеются разнообразные возможности и средства их предотвра-
щения. Для этого необходимо лишь распознавать и прогнозировать эти опасности, иметь и приводить в действие 
соответствующие механизмы их предотвращения [2, с. 28].

Категория «экономическая безопасность» сравнительно недавно появилась в понятийном аппарате эко-
номической науки. Как всякое новое понятие она ещё не имеет общепризнанного толкования. Применительно 
к предприятию её рассматривают как интегральную оценку ресурсного потенциала и степени защищённости 
предприятия от отрицательного воздействия внешней среды. В ней находят отражение, как элементы диагности-
ки текущего состояния, так и прогноз будущих рисков и угроз.

Экономист А. Г. Шаваев считает, что экономическая безопасность предприятия – это положение наиболее 
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение стабильного функционирова-
ния предприятия в настоящее время и в будущем [6, с. 32].

Таким образом, экономическая безопасность предприятия предусматривает стойкое развитие, то есть сба-
лансированное и непрерывное, что достигается с помощью использования всех видов ресурсов и предпринима-
тельских возможностей, при которых гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного 
функционирования и динамического научно-технического и социального развития, предотвращения внутренних 
угроз.

Угроза как внешний фактор опасности оказывает специфическое воздействие на субъект экономической 
деятельности и на вид его деятельности и тем самым предопределяет его особое психологическое состояние. По-
следнее выступает в качестве психофизиологического признака опасности. С психологической точки зрения опас-
ность обусловливает состояние ожидания опасности человека, которое характеризуется наличием у него чувства 
тревоги, предчувствием угрозы лично ему или тем ценностям, которыми данное лицо дорожит; возникновением 
в этой связи страха и производного от него беспокойства, наличием психической напряженности, социального 
и биологического дискомфорта [7]. 

С учетом сказанного можно прийти к выводу, что безопасность означает отсутствие в данный момент реаль-
ной угрозы причинения какой-либо деятельности, ценностям или лицам того конкретного вреда, наступления 
которого ранее опасались.

Для обеспечения безопасности важно уметь правильно оценить сложившуюся ситуацию и установить на-
личие или отсутствие опасности. Последняя может быть реальной и мнимой.

При наличии опасности первого вида и непринятии надлежащих мер безопасности возможность причине-
ния ущерба будет реализована. При наличии опасности второго вида, т. е. не реальной, а мнимой опасности, при-
нятые меры безопасности окажутся избыточными, ненужными, а сами затраты на реализацию мер безопасности 
нерациональными. Определение опасности (как реальной, так и мнимой) должно базироваться на достоверном 
знании тех фактов, наличие которых неопровержимо свидетельствует о существовании реальной угрозы причи-
нения вреда конкретной деятельности или имеющимся активам. 

Наряду с оценкой конкретных фактов, свидетельствующих о наличии реальной угрозы причинения кому-
либо вреда, следует выделять факторы, создающие потенциальную угрозу наступления указанных негативных 
для конкретной личности последствий. К ним относятся неконкурентные методы поведения поставщиков, поку-
пателей и прямых конкурентов. Такие методы способствуют ухудшению деятельности экономических субъектов 
и, как правило, приводят к банкротству. Наряду с этим существуют факторы институционального характера, так-
же способные влиять на экономическую деятельность. К таковым относятся инфляция, снижение курса нацио-
нальной валюты, кризисы банковских систем, политические кризисы и другие негативные процессы [5, с. 53].

В связи с изложенным следует отметить, что любая опасность вызывает потребность в защите, но особенно 
остро последняя ощущается при наличии реальной опасности. Поэтому зарубежные ученые Г. Гибш и М. Фор-
верг пришли к вполне обоснованному выводу о том, что потребность в защите, наряду с потребностью в питании, 
жилье и одежде, принадлежит к основным органическим потребностям человека [3].

Исходя из такого смысла безопасности, под её обеспечением следует понимать принятие компетентными 
органами совокупности специальных мер, осуществление которых повлекло, а значит, обеспечило устранение 
существовавшей ранее угрозы. 
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Практическую деятельность различных предприятий могут сопровождать различные виды рисков: ком-
мерческие, финансовые, информационные, инвестиционные, экологические. Существующие в настоящее время 
варианты классификации видов рисков, называемые иногда системой рисков, позволяют выбрать соответствую-
щие стратегии управления рисками, тем самым повысив безопасность организации-системы. Однако каждая из 
известных стратегий управления рисками, как правило, обеспечивает максимальный эффект только по одному 
конкретному виду риска, что вызывает необходимость комплексного применения всех стратегий или их исполь-
зования в различной степени и сочетаниях.

В действующем законодательстве спектр формулировок понятия «риск» представлен весьма широко. Риск – 
это степень вероятности определенного негативного события, которое может наступить в определенное время 
или при определенных обстоятельствах на территории объекта повышенной опасности и / или за его преде-
лами. Такое определение понятия «риск» закреплено Законом Украины «Про об’єкти підвищеної небезпеки»  
(от 18.01.01 № 2245-ІІІ).

Подводя итог проведенному анализу, следует определить, что риск – это деятельность, направленная на 
преодоление неопределенности, которая выражается в устойчивых, невоспроизводимых отношениях между 
субъектами производства по поводу оптимизации своих интересов к максимизации прибыли при объективной 
невозможности учесть и количественно определить всю гамму одновременно действующих факторов, порож-
дающих определенность экономической системы.

Анализ базовых категорий экономической безопасности показывает, что Украина сталкивается с целым ря-
дом угроз. К таким угрозам можно отнести необходимость интеграции в уже сложившуюся систему международ-
ных институтов; сложности с идентификацией положения системы, связанные с кризисом органов, ответственных 
за сбор статистической информации, и, как следствие, невозможность принятия оптимальных управленческих 
решений. На территории ряда субъектов Украины действуют правовые акты, противоречащие законодательству. 
При этом Украина как страна, развивающаяся в условиях глобализации мирохозяйственных связей и процессов, 
сталкивается со всем присущим им комплексом угроз.

Научный  руководитель  – канд. экон. наук, доцент Сотников В. И. 
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Аннотация. Обобщены методы оценки уровня финансовой безопасности банка. Описана сущность каж-
дого из методов анализа, наведены их характеристики. Также приведено сравнение преимуществ и недостат-
ков каждого из методов. Выявлена и обоснована необходимость совместного использования количественного  
и качественного анализа для получения более актуальной информации об уровне финансовой безопасности банка.

Ключевые слова: финансовая безопасность, методы оценки, эффективность банка, финансовая безопас-
ность, анкетирование.

Анотація. Узагальнено методи оцінки рівня фінансової безпеки банку. Описано сутність кожного з ме-
тодів аналізу, наведено їх характеристики. Порівняно переваги та недоліки кожного з методів. Виявлено й об-
ґрунтовано необхідність спільного використання кількісного та якісного аналізу для отримання більш адек-
ватної інформації про рівень фінансової безпеки банку.

Ключові слова: фінансова безпека, методи оцінки, ефективність банку, фінансова безпека, анкетування.

Annotation. The article summarizes assessment methods of banking financial security level. It describes main 
points of each assessment method, as well as their characteristics. It also provides the comparison of advantages and dis-
advantages of each method. the article discovers and justifies the necessity of joint quantitative and qualitative analysis to 
obtain more actual information about the banking financial security level.

Кeywords: financial security, assessment methods, the effectiveness of the bank, financial security, questioning.

Банковская система всегда была связана с риском, который обусловлен наличием внутренних и внешних 
угроз. Поэтому банк вынужден уделять особое внимание вопросам обеспечения собственной финансовой безо-
пасности. Необходимо оценить уровень финансовой безопасности банка, его устойчивость, а также риски, чтобы 
разработать план для устранения этих рисков и обеспечить эффективную работу банка [3].

В Украине и за рубежом изучением данной проблемы занимались Е. Гил, А. Барановский, О. Васюренко,  
Б. Эдрадс, Н. Ермошенко, А. Мороз, Ж. Ривуар, П. Роуз, Д. Синки и др. 

Целью данной статьи является обобщение методов оценки уровня финансовой безопасности банка.
Следует отметить, что для оценки уровня финансовой безопасности банка можно использовать количе-

ственные и качественные методы оценки (рис. 1). 

 

Скоринговая 
методика

Индикаторный 
метод

Экспертный метод Метод  сравнения

Количественные

SWOT-анализ Анкетирование

Качественные

Методы оценки финансовой безопасности банка

Рис. 1. Методы оценки уровня финансовой безопасности банка

В основе построения скоринговой методики лежит расчет количества баллов, который формируется оцен-
ками финансовых показателей эффективности деятельности банка и уровня его защищенности. Уровень финан-
совой безопасности определяется количеством набранных баллов. При этом балы ставятся не на основания нор-

© Фам Т. Л., 2016 
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мативных значений, а используют «серую зону” – интервал +/– 10 % от нормативного значения. Распределение 
баллов, исходя из значения показателя, представлено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение баллов, исходя из значения показателя

Параметры показателя Количество баллов
Хуже нижнего порога “серой зоны” 0
Хуже норматива, но выше нижней порога “серой зоны” 5
Лучше норматива, но хуже верхнего порога “серой зоны” 7,5
Лучше норматива и выше верхнего порога “серой зоны” 10

Для того чтобы учесть динамику изменения показателей, необходимо использовать добавочные баллы. В слу-
чае если динамика изменения показателя положительная, к текущему количеству баллов по показателю добавля-
ется 1 балл. Если показатель является максимальным, то баллы не добавляются. Если же динамика негативная, то 
соответственно вычитается один балл.

По результатам анализа банк может получить один из трех типов оценки уровня финансовой безопасно-
сти: критический (меньше 80 баллов), недостаточный (80–110 баллов), достаточный (110–130 баллов). Критическая 
оценка означает серьезное нарушение уровня финансовой безопасности банка [4].

Система индикаторов лежит в основе любого индикаторного метода, основанного по направлениям анализа. 
Каждый индикатор представляет собой соотношение абсолютных или относительных показателей, которые от-
ражают наиболее значимые характеристики объекта. Индикаторы, характеризующие уровень финансовой безо-
пасности, – это показатели эффективности работы и защищенности банка. Этот метод, можно сказать, является 
одним их этапов скоринговой методики анализа.

Сущность экспертного метода оценивания (балльный) заключается в том, что в основу прогноза закладывает-
ся мнение специалиста, основанное на его профессиональном, научном и практическом опыте. Этот метод очень 
похож на скоринговую методику анализа, но анализ обычно проводит группа экспертов, и делается общий вывод 
по их результатам. А также каждый показатель имеет свой вес (значимость показателя), что отсутствует в скорин-
говой методике анализа.

С помощью метода сравнения определяется общее и специфическое в экономических явлениях, изучаются 
изменения исследуемых объектов, тенденции и закономерности их развития. То есть проводится сравнение вы-
бранных финансовых показателей, которые отражают уровень финансовой безопасности банка в динамике, в срав-
нении с конкурентами и в сравнении с плановыми величинами. И чем лучше показатели банка по отношению 
к среднеотраслевыми, к конкурентам, к плановым (или близко к плановым), к показателям предыдущих периодов, 
тем выше уровень финансовой безопасности банка.

В отличие от количественных методов, которые предполагают расчет конкретных показателей с последую-
щей оценкой полученных значений, качественные методы базируются на использовании экспертных оценок при 
оценивании определенных критериев.

Одним из методов качественного оценивания является анкетирование. Анкетирование – это метод получе-
ния информации путем письменного ответа респондентов на систему стандартизированных ответов анкеты [1].

Анкетирование может использоваться в качестве метода оценки уровня безопасности банка, делая опрос 
у разных банков, клиентов, сотрудников банков. С помощью анкетирования можно выяснить отношение банков 
к обеспечению собственной финансовой безопасности, основные угрозы для них и т. д.

SWOT-анализ – это составление стратегического баланса. Стратегический баланс – это определенное объ-
единение негативно и позитивно влияющих на деятельность банка факторов (угроз и возможностей), которые 
объективно существуют во внешнем окружении банка и субъективно оценены руководителями, с относительно 
сильными и слабыми сторонами в функционировании предприятия. 

Применяя метод SWOT-анализа, удается установить взаимосвязь между сильными и слабыми сторонами 
банка, внешними угрозами и возможностями. Методология анализа предполагает сначала выявление сильных 
и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого – установление цепочек связей между ними, кото-
рые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии банка.

Проще говоря, SWOT-анализ дает нам возможность проанализировать состояние финансовой безопасности 
под влиянием слабых и сильных сторон банка на текущий период и определить, как в будущем угрозы и возмож-
ности могут повлиять на нее [5].

В табл. 2 представлены результаты сравнения рассмотренных методик анализа финансовой безопасности 
банка по таким критериям: доступность информации, сложность проведения анализа, время на проведение ана-
лиза и информативность результата.
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Таблица 2
Сравнение методов оценки уровня финансовой безопасности банка

Методы оценки
Доступность 

информации для 
оценки

Сложность проведения 
анализа

Время на проведение 
оценки

Информативность 
результатов

Скоринговая методика + + + +–
Экспертный метод + – – +–
Индикаторный метод + + + +–
Метод сравнения – +  – +–
Анкетирования – – – +–
SWOT-анализ – + – +–

Для скоринговой, экспертной и индикаторной методик оценки вся информация для анализа в основном 
находится в годовой финансовой отчетности банка, что упрощает поиск информации. При методе сравнения, 
анкетировании и SWOT-анализе информация может быть недоступной. Например, при анкетировании респон-
дент иногда не может освещать приватную информацию банков.

Под сложностью проведения подразумеваются этапы расчета показателей, приготовление необходимого 
оборудования, подготовка экспертов или программ и т. п. Во всех методах оценки, кроме анкетирования и экс-
пертного метода, особой сложности при проведении анализа нет. При анкетировании сложность заключается 
в подборе репрезентативной выборки опрашиваемых. В экспертном методе сложность заключается в том, что 
у разных экспертов своя методика анализа.

Анкетирование занимает наибольшее количество времени, так как требует большого количества респон-
дентов, а соответственно, времени для проведения опроса и анализа информации. При анкетировании и SWOT-
анализе наибольшее количество времени занимает поиск и обработка информации. В экспертном методе время 
проведения анализа зависит от выбранных методик экспертами, которые бывают достаточно трудоемкими, но не 
столь продолжительными.

Каждый метод может ответить только на определенные вопросы и оценить с определенного ракурса уро-
вень финансовой безопасности банка, не учитывая другие факторы. Таким образом, для более точного анализа 
уровня финансовой безопасности банка необходимым является комбинирование различных методик, с чем и бу-
дет связано дальнейшее исследование.

Научный  руководитель  – канд. екон. наук, доцент Агапова М. Ю. 

Литература: 1. Анкетирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.grandars.ru/college/sociologiya 
/anketirovanie.html. 2. Банкiвське право: українське та европейське : навч. посiб. / П. Д. Бiленчук, О. Г. Диннiк, 
І. О. Лютий та ін. ; за ред. П. Д. Бiленчука. – Київ : Атiка, 1999. – 400 с. 3. Гриценко Р. А. Экономическая без-
опасность банковской системы Украины / Р. А. Гриценко // Банковские технологии. – 2002. – № 4. – С. 10–14. 
4. Побережный С. Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности : монография / С. Н. Побережный, 
Б. А. Дадашев, А. Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 239 с. 5. SWOT-анализ. Основные положения 
SWOT–анализа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.stplan.ru/articles/theory/swot/htm. 
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Міжнapoднa тopгівля є одним із найголовніших напрямів розвитку кожної дeржави, цe cвoгo poду інcтpумeнт, 
який дoпoмaгaє кpaїнaм poзвивaти cвoю cпeціaлізaцію, підвищувaти пpoдуктивніcть нaявниx pecуpcів, а отже, 
збільшувaти зaгaльний oбcяг виpoбництвa.

Від зoвнішньoeкoнoмічнoї діяльнocті зaлeжить eкoнoмічний і coціaльний poзвитoк дepжaви як підcиcтeми 
cвітoвoї eкoнoміки, щo і визнaчaє aктуaльніcть цієї тeми.

Вapтo зaзнaчити, щo в часи бурхливого індустріального розвитку вce більш динaмічнo зpocтaє oбмін між 
кpaїнaми в нaукoвo-тexнічній cфepі, тopгівля тpaдиційними (тpaнcпopт, cтpaxувaння, туpизм, тoщo) тa нoвими 
(збіp, збepeжeння тa пepeдaчa інфopмaції, дoвгocтpoкoвa opeндa oблaднaння, кoнcультaційні пocлуги, тoщo) 
пocлугaми. 

В cучacниx умoвax провідною фopмoю міжнapoдниx eкoнoмічниx віднocин є нe вивeзeння тoвapів, a зapубіжнe 
інвестування. Міжнapoднa тopгівля зa cвoїми мacштaбaми й функціями в зaгaльнoму кoмплeкcі міжнародних 
eкономічних відносин збepігaє виняткoвo вaжливe знaчeння. Вoнa oпocepeдкoвує мaйжe вcі види міжнapoднoгo 
cпівpoбітництвa, включaючи cпільну виpoбничу діяльніcть pізнoнaціoнaльниx cуб’єктів.

В інтepecax кoжнoї кpaїни – cпeціaлізувaтиcя нa виpoбництві, у якoму вoнa мaє нaйбільшу пepeвaгу і для 
якoгo віднocнa вигoдa є нaйбільшoю.

Нaціoнaльні виpoбничі poзxoджeння визнaчaютьcя pізними фaктopaми виpoбництвa – пpaцeю, зeмлeю, 
кaпітaлoм, a тaкoж pізнoю внутpішньoю пoтpeбoю в тиx aбo іншиx тoвapax. Eфeкт від зoвнішньoї тopгівлі (зoкpeмa 
eкcпopту) нa динaміку зростання нaціoнaльнoгo дoxoду, нa poзміp зaйнятocті, cпoживaння й інвecтиційну aктивніcть 
xapaктepизуєтьcя для кoжнoї кpaїни цілкoм визнaчeними кількіcними зaлeжнocтями. Cпoчaтку eкcпopтні 
зaмoвлeння бeзпocepeдньo збільшaть випуcк пpoдукції, а oтжe, і зapoбітну плaту в гaлузяx, щo викoнують цe 
зaмoвлeння. A пoтім пpийдуть у pуx втopинні cпoживчі витpaти.

Фіpми пpaгнуть дo міжнapoднoї діяльнocті з pізних пpичин. Тaк, зoкpeмa, мoжe знaдoбитиcя зaкупівля 
cиpoвини aбo якиx-нeбудь тoвapів зa кopдoнoм з тієї пpичини, щo нeмaє мoжливocті пpидбaти цю пpoдукцію у 
вітчизняниx виpoбників. Тaкa cитуaція пpизвoдить дo нeoбxіднocті імпopту. Мoжливa і звopoтнa cитуaція – кoли 
фіpмa мaє тoвapи, пpoдaж якиx зa кopдoнoм мoжe виявитиcя більш вигідним. Тaк виявляєтьcя пoтpeбa в  eкcпopті. 
Нepідкo тpaпляєтьcя, щo фіpми виcтупaють нa зoвнішньoму pинку і як тopгoвeльні пocepeдники між пpoдaвцями 
і пoкупцями в pізниx кpaїнax [1].

У міжнapoдній тopгівлі eкcпopтep звичaйнo виcтaвляє paxунoк пoкупцeві в інoзeмній вaлюті aбo пoкупeць 
oплaчує тoвap у вaлюті cвoєї кpaїни, щo є інoзeмнoю для eкcпopтepa. Чacтo вaлютoю плaтeжу cтaє вaлютa тpeтьoї 
кpaїни, нaпpиклaд, дoлapи CШA, євpo. У зв’язку з цим oднією з пpoблeм імпopтepa є нeoбxідніcть oдepжaння 
інoзeмнoї вaлюти для здійcнeння плaтeжу, a в eкcпopтepa мoжe виникнути нeoбxідніcть пpoдaжу oтpимaнoї 
інoзeмнoї вaлюти зa вaлюту cвoєї кpaїни. Пocлуги з пpoдaжу і купівлі інoзeмнoї вaлюти зa вaлюту кpaїни eкcпopтepa 
aбo імпopтepa здійснюють бaнки. В Укpaїні цe бaнки з вaлютнoю ліцeнзією.

© Фартух В., 2016 
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Oднaк пoкупкa aбo пpoдaж інoзeмнoї вaлюти нe нacтільки бeзпeчні для фіpми, як здається нa пepший пoгляд. 
Пpичинa цьoму – неcтaбільніcть пoкaзників вaлютниx куpcів. Мoжливіcть нecпpиятливoї зміни oбмінниx куpcів 
інoзeмнoї вaлюти нa вaлютнoму pинку і є пoтeнційним вaлютним pизикoм для кoжнoгo з кoнтpaгeнтів.

У випaдку зміни куpcів нa кopиcть oднієї зі сторін – цe шaнc oдepжaти пpибутoк, oднaк нeбeзпeкa пoнecти 
збитки, зoкpeмa, для укpaїнcькиx opгaнізaцій у зв’язку з пaдінням куpcу гpивні більш peaльнa. 

Відгopoдити ceбe від вaлютниx pизиків можуть фіpми, зoвнішньoтopговeльні плaтeжі і нaдxoджeння якиx 
здійcнюютьcя в oдній і тій жe інoзeмній вaлюті. Тaкa cитуaція мoжливa зa умoви, щo фіpмa знaчнoю міpoю 
зaймaєтьcя імпopтoм і експортом одночасно. Більшіcть жe зoвнішньoтopгoвeльниx opгaнізaцій пpaцюють лишe за 
oдним з нaпpямків, тoму мoжливіcть викopиcтaння тaкoї cxeми oбмeжeнa [2].

В ocнoві вивчeння поняття торгівлі лeжaть дві oбcтaвини. Пo-пepшe, eкoнoмічні ресурси – пpиpoдні, 
людcькі, інвecтиційні – poзпoділяютьcя між кpaїнaми cвіту вкpaй нe pівнoміpнo; кpaїни іcтoтнo відpізняютьcя пo 
cвoїй зaбeзпeчeнocті eкoнoмічними pecуpcaми. Пo-дpугe, eфeктивнe виpoбництвo pізниx тoвapів вимaгaє pізниx 
тexнoлoгій чи кoмбінaцій pecуpcів

Нині у cвітoвoму гocпoдapcтві тopгoвeльний oбмін пepepіc у нaукoвo-тexнoлoгічнe й інвecтиційнe cпівpo-
бітництвo. 

У цьoму зв’язку мoжнa виділити такі виxідні пoлoжeння eфeктивнoї міжнapoднoї тopгівлі: вoнa гpунтуєтьcя 
нa виcoкoму pівні пpoдуктивнocті пpaці; в oкpeмиx гaлузяx нa cвітoвoму pинку кoнкуpують нe кpaїни, a фіpми; 
нaціoнaльнa кoнкуpeнтнa пepeвaгa мaє віднocний xapaктep; кoнкуpeнтні пepeвaги в гaлузяx пpoмиcлoвocті 
cтвopюютьcя пpoтягoм дecятиpіч; кpaїни досягають циx пepeвaг зaвдяки cвoїм poзбіжнocтям.

Зростання oбcягів зoвнішньoї тopгівлі, нacaмпepeд eкcпopту, cтaло oдним з нaйвaжливішиx фaктopів 
зaтpимки пaдіння ВВП.

Щo стосується cучacниx нaпpямів poзвитку міжнapoднoї тopгівлі Укpaїни, тo eкcпopтнa opієнтaція eкoнoміки 
тa лібepaлізaція зoвнішньoeкoнoмічниx зв’язків вимaгaє визнaчeння іcнуючиx і пoтeнційниx кoнкуpeнтниx пepeвaг 
укpaїнcькиx тoвapoвиpoбників, a тaкoж чинників, які їx фopмують, і мexaнізму peaлізaції циx пepeвaг. Укpaїнa 
мaє тaкі пpиpoдні кoнкуpeнтні пepeвaги, як дocтaтня чиceльніcть poбoчoї cили, вигіднe гeoгpaфічнe poзтaшувaння, 
бaгaті пpиpoдні pecуpcи, aлe ці пepeвaги є cкopішe пoтeнційними, ніж дійcними, вoни мaють кoн’юнктуpний 
xapaктep пo oбмeжeній гpупі виpoбів [3].

Мaючи мaйжe 48-мільйoннe нaceлeння, вoлoдіючи знaчними eнepгeтичними та земельними pecуpcaми, 
дocить виcoкoквaліфікoвaними тpудoвими pecуpcaми пpи знижeній вapтocті poбoчoї cили, Укpaїнa являє coбoю 
вeличeзний pинoк тoвapів, пocлуг і кaпітaлів. Найбільшу частку в експорті товарів займають експорт харчової, ма-
шинобудівної, добувної та металургійної промисловостей. Вагомими покупцями товарів в України є: країни ЄС, 
Турція та Єгипет, експорт до яких у 2014 році склав 32 %, 7 % та 5 % відповідно [4].

Зoвнішня тopгівля зaлишaєтьcя вaжливим джepeлoм нaдxoджeння інвecтиційниx тoвapів, a тaкoж відігpaє 
вeлику poль у пocтaчaнні нaceлeнню Укpaїни пpoдoвoльcтва і pізних тoвapів. Варто також зазначити, що частка 
експорту у ВВП країни у 2014 році становила 49 %, що цілком підтверджує всю значущість міжнародної торгівлі 
для економічного розвитку України. 

Таким чином, для сучасної України міжнародна торгівля – це шанс вийти на нову сходинку економічного та 
соціального розвитку, удосконалювати свою спеціалізацію, використовуючи новітні стратегії та інновації щодо ви-
пуску продукції. Це механізм, завдяки якому країна може обмінюватися товарами, виробництво яких не можливе 
в межах її виробництва. Інтеграція до зовнішньоекономічного простору є важливим кроком в існуванні держави 
в цілому.

Науковий керівник  – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 
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Annotation. The paper deals with the concept of corporate culture. Its constituent elements and functions are 
considered here. For achieving successful performance of the company, positive culture is needed. Therefore, the article 
presents steps of creation of corporate culture.

Кeywords: culture, corporate culture, believes, assumptions, behavior, organization.

Анотація. Розглянуто таке поняття, як корпоративна культура, її складові елементи та функції. 
Оскільки для розвитку й успішної діяльності компанії необхідна корпоративна культура, у статті наведено 
послідовність створення корпоративної культури.

Ключові слова: культура, корпоративна культура, вірування, допущення, поведінка, організація. 

Аннотация. Рассмотрено такое понятие, как корпоративная культура, ее составные элементы и 
функции. Поскольку для развития и успешной деятельности компании необходима корпоративная культура, 
в статье представлены основные шаги по созданию корпоративной культуры.

Ключевые слова: культура, корпоративная культура, верования, допущение, поведение, организация.

Within a competitive business environment, enterprises increasingly recognize the need of strengthening and main-
tenance of strong corporate cultures.  The causes of many profitability and responsiveness issues in companies are not 
found in the structure, in the leadership, or in the employees.  The problems are found in the cultures and sub-cultures 
of the organization. That’s why many consultants in business and such scientists as M. Meskon, M. Albert, F. Hedouri, 
E. Scheine, D. DeWitt and others came to the conclusion that corporate culture plays a significant role in the performance 
of the company. 

The purpose of this article is to analyze importance of corporate culture in company’s performance. Therefore, it 
is necessary to consider constituent elements and functions of corporate culture and to identify proper procedure of its 
creation.

Firstly, it should be mentioned that corporate culture is a hidden mechanism of coordination directing each indi-
vidual towards the common goal. The goal and the ways of achieving the goal cannot be changed without understanding 
key attractors and drivers in the culture. Corporate culture is a broad concept that can be defined and measured in differ-
ent ways. Detailed definition of the corporate culture was given by Matt Alvesson: “seems to mean talking about the im-
portance for people of symbolism – of rituals, myths, stories and legends – and about the interpretation of events, ideas, 
and experiences that are influenced and shaped by the groups within they live. I will also, however, take organizational 
culture to include values and assumptions about social reality” [1]. 

At the surface level, culture can present itself as visible symbols, slogans, languages, behaviours, histories and 
stories, dress codes, heroes, legends, rituals and ceremonies. But underlying these visible signs of culture, are the core 
values, beliefs and shared assumptions of each employee that help define the organization’s culture [2]. Thus, main com-
ponents of corporate culture are the following: symbols, behaviour norms, rituals and the ceremonies, status and the role 
of the staff, histories and myths. 

It should be pointed out that necessity and importance of the corporate cultures are deriving from following func-
tions. In general, it is appreciated the fact that the corporate culture is carrying out four principal functions, having the 
possibility of adding others, depending on the nature and the particularizations of the organization. Those functions 
are  [3]: 

1. The function of integration of the employees from the company. During this process, the corporate culture can 
play a deciding role if we have in view that the integration of the employees is a continuous process, which is not resum-
ing just at the new employees. It is necessary a permanent maintenance of the integration cultural-organization.

2. The guidance function of the employees and the groups of employees for achieving the objectives anticipated of 
the company. This is a dynamic function, complex and difficult in the same time, if we are viewing the variable, whereby 
is operating, and namely the human. 

© Fedorushchenko D., 2016 
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3. The function of protection of the company’s employees, beside the potential danger of the ambient environment. 
Always the financial, social, politic, scientific, juridical context are incorporating evolutions, which can affect both posi-
tively, and negatively the community of the employees from the company.

4. Keeping function and the transfer of the values and the organizational traditions. This function is often ignored 
or underestimated. The organizational culture is the principal depositing of values and of traditions specific to every 
company. It is important, that when the generations are changed from the company, that must be maintained at all time. 
Beside the proper cultural value, the symbols, the rituals, the legends etc, from the organization form the human funda-
ment of exercising the precedent functions.

5. The ensuring function of a properly background for developing the organizational capacity. This organizational 
capacity is referring to integrating the specialized knowledge of the employees, integration that is strongly influenced 
by the organizational culture. As a result, it is necessary that the corporate culture brings forward the composition and 
maintains some organizational capacity, able to determine fast feed-backs, flexible and according to the opportunities 
and exogen and endogen changes of the company.

Finally, let us consider one of the most mysterious aspects of corporate culture: how it comes to be that two com-
panies with similar external environments, working in similar technologies on similar tasks and with founders of similar 
origins, come to have entirely different ways of operating over the years. In this context the procedure of  creation of 
corporate culture should be mentioned. 

The process of culture formation is first a process of creating a small group. In the typical business organization, this 
process will usually involve some version of the following steps [4]:

1. One or more people (founders) have an idea for a new enterprise. 
2. The founder brings in one or more other people and creates a core group that shares a common goal and vision 

with the founder; that is, they all believe that the idea is a good one, workable, worth running some risks for, and worth 
the investment of time, money, and energy required. 

3. The founding group begins to act in concert to create an organization by raising funds, obtaining patents, incor-
porating, locating work space, and so on. 

4. Others are brought into the organization, and a common history begins to be built. If the group remains fairly 
stable and has significant shared learning experiences, it will gradually develop assumptions about itself, its environ-
ment, and how to do things to survive and grow.

At a time when enterprises can stretch around the globe, culture is the glue that holds a complex organization to-
gether. It inspires loyalty in employees and makes them want to be a part of a team. It motivates people to do the right 
thing, not just the easy thing. At companies with strong cultures, people not only know what they should do, they know 
why they should do it [5].

Taking all these facts into consideration, it is possible to sum up that corporate culture is a set of shared attitudes, 
beliefs, values and goals. A strong culture is one where people easily manage to reach consensus, where people think 
alike, and also act upon these thoughts. 

Shaping a culture is a great challenge for every leader. Every factor within the company shapes the culture one way 
or another. Every company has its own unique culture and resists any change. “Getting the culture right” is challenging – 
but well worth the rewards of success.

Supervisor –  theacher Besedovsky Т. В. 

Literature: 1. Alvesson M. Understanding Organizational Culture / M. Alvesson. – London : SAGE Publications Ltd., 
2002. – 214 р. 2. Mobley W. Organizational culture: measuring and developing it in your organization / W. Mobley,  
L. Wang, K. Fang. – Montreal : The Link, 2005. – Р. 128–139. 3. Cornelia E. The components of the organizational 
culture / E. Cornelia // Romania: Acta universitatis danubius. – 2005. – № 1. – Р. 77–79. 4. Schein E. H. Organizational 
culture and leadership / E. H. Schein. – SF : HB Printing, 3d edition, 2004. – Р. 225–226. – 437 р. 5. Building a 
winning culture [Еlectronic source] / P. Rogers, P. Meehan, S. Tanner. – Аccess mode : http://www.bain.com/Images 
/BB_Building_winning_culture.pdf.

 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

398

аналіз законодаВстВа у сфері  
антикризоВої діяльності підприємстВа 

УДК 658 Фероян А. О.

   Студент 3 курсу   
факультету менедженту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Проаналізовано законодавство у сфері антикризової діяльності підприємства. Наведено осно-
вні цілі та функції інституту банкрутства. Запропоновано законодавчі визначення терміна «банкрутство». 
Визначено основні риси банкрутства.

Ключові слова: законодавство, криза, банкрутство, процедура банкрутства, ліквідація.

Аннотация. Проанализировано законодательство в сфере антикризисной деятельности предприятия. 
Приведены основные цели и функции института банкротства. Предложены законодательные определения 
термина «банкротство». Определены основные черты банкротства.
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Annotation. In the article the analysis of the anti-crisis legislation of the enterprise is performed. The basic objec-
tives and functions of the institution of bankruptcy are given. The legislative definitions of «bankruptcy» are suggested. 
The main features of bankruptcy are defined.
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Сучасне економічне середовище характеризується наявністю кризових явищ. Майже кожне підприємство на 
протязі своєї діяльності стикається з тією чи іншою кризою. Багато з них не в змозі подолати кризу, тому оголо-
шують про банкрутство. 

Питанням кризи та банкрутства присвячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: Т. Беляцької, 
А. Бикова, Г. Бірмана, Р. Брелі, В. Василенка, А. Грязнова, В. Захарова, Л. Лігоненко, Т. Лепейко, О. Миронової,  
Дж. Фіннері, Шершньової, С. Шмідта, Р. Хіта та ін.

Слід зазначити, що у вітчизняній системі менеджменту часто ідентифікуються поняття «криза» та «банкрут-
ство», однак це не є правильним. Тому потребує додаткового пояснення визначення поняття «банкрутство».

Метою статті є ідентифікація поняття «банкрутство» на основі законодавства з антикризової діяльності під-
приємств.

В економічній і юридичній літературі трапляється безліч визначень поняття банкрутства. При цьому окремі 
автори звертають увагу на юридичний аспект справи – наявність кредиторів, які мають документовані майнові 
вимоги до боржника, підтверджена судом неможливість їх оплати у зв’язку з недостатністю активів у ліквідній 
формі; інші – вважають головною економічну характеристику ситуації банкрутства – неспроможність суб’єкта під-
приємницької діяльності продовжувати свою діяльність у зв’язку зі збитковістю, дефіцитом обігових і грошових 
коштів для повного розрахунку по зобов’язаннях, треті – наводять законодавчу норму, затверджену у відповідному 
законі країни [7, c. 203].

Законодавче визначення терміна «банкрутство» вперше в Україні було зафіксовано в Законі «Про банкрут-
ство», який було прийнято в 1992 р. [3]. Відповідно до ст.1 під банкрутством розуміється пов’язана з недостатністю 
активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – задовольнити 
у встановлений для цього термін подані до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюдже-
том.

Прийнята 22 грудня 2012 р. нова редакція Закону забезпечила просування вперед у становленні цієї життєво 
важливої інституції. Сама назва Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» свідчить про зміни орієнтації Закону на державному рівні [2]. Це віддзеркалилось і в зміні за-
конодавчого визначення терміна «банкрутство» – визнана господарським судом неспроможність боржника від-
новити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури.

У чинній редакції Закону перевага надається не карним функціям банкрутства (ліквідація та розподіл), а реор-
ганізаційним, спрямованим на збереження кожного суб’єкта господарювання, відродження його потенціалу. Тіль-
ки такий підхід за умов масової кризи, яка здебільшого спровокована зовнішніми факторами та труднощами пере-
хідного періоду, визнається раціональним заходом, забезпечує відродження економічного потенціалу України.

© Фероян А. О., 2016 
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Тлумачення терміна «банкрутство» міститься і у Новому Господарському Кодексі України [4]. Сутність бан-
крутства розкривається через термін «неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності», що має місце у разі 
нездатності суб’єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов’язання 
перед іншими особами, територіальною громадою або державою не інакше як через відновлення його платоспро-
можності. Нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги креди-
торів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.

Таким чином, інститут банкрутства являє собою юридичний засіб розв’язування економічної проблеми, 
пов’язаної з неспроможністю підприємства розрахуватися по своїх зовнішніх зобов’язаннях і продовжувати фі-
нансування бізнесу [7, c. 162].

Становлення та розвиток інституту банкрутства в ринковій економіці визначається цілями та завданнями, які 
повинна вирішувати ця інституція.

У певних колах існує точка зору, що основною метою розробки законодавства про банкрутство є покарання 
боржника, розпродаж його активів. Такий підхід є неправомірним. Багатовіковий досвід і практика свідчать про 
необхідність плюралістичного підходу до визначення цілей процесу банкрутства.

Основні цілі інституту банкрутства [5, c. 79]:
1. Стимулювання розвитку бізнесу (підприємництва) і зростання ефективності економіки.
2. Контролювання господарських відносин між окремими суб’єктами ринку забезпечення рівності прав, 

обов’язків і відповідальності.
3. Очищення ринку від недієздатних учасників.
4. Справедливий розподіл грошових коштів, отриманих від продажу майна банкрута, між його кредиторами.
5. Створення умов для відродження бізнесу у випадку доцільності і бажання власників підприємства.
Законодавство у сфері банкрутства належить до основоположних правових актів регулювання підприємниць-

кої діяльності і повинно, виходячи з сучасних уявлень про його стратегічну мету, виконувати дві основні функції.
Перша функція забезпечується механізмом ліквідації підприємства, що передбачає розпродаж активів або 

бізнесу в цілому і розподіл виручених коштів між кредиторами. Її регламентація покликана вирішити такі за-
вдання:

бути механізмом упорядкованого та цивілізованого виходу підприємства з ринку; −
припиняти використання активів (ресурсів), корисний термін використання яких скінчився, або корис- −

ність яких є нульовою чи від’ємною;
забезпечувати передачу життєздатних активів (ресурсів) новим власникам і менеджерам, які можуть за- −

безпечити їх більш продуктивне використання;
вивчати причини неплатоспроможності з метою захисту кредиторів і зацікавлених сторін від недобросо- −

вісних дій боржника, які можуть призвести до зменшення вартості його активів;
забезпечувати швидку й ефективну акумуляцію та продаж активів боржника; −
забезпечувати справедливий розподіл власності боржника між кредиторами й іншими зацікавленими  −

сторонами (акціонерами та ін.) з урахуванням встановлених правил і пріоритетів, упередження можливості отри-
мання окремими кредиторами «несправедливих переваг»;

бути кінцевою стадією (заява та стягнення боргів). −
Як свідчить світова практика, банкрутство – неминуче явище будь-якого сучасного ринку, який використо-

вує неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталу та відображує об’єктивні процеси структур-
ної перебудови економіки. Таке призначення банкрутства визначене самою суттю підприємництва, яке завжди 
пов’язане з невизначеністю досягнення його кінцевих результатів, а отже, і з ризиком втрат. Джерелом цієї не-
визначеності являються всі стадії відтворювання: від закупівлі й доставки сировини, матеріалів і комплектуючих 
виробів до виробництва і продажу готових товарів.

Друга функція законодавства пов’язана з механізмом реорганізації, регламентація якого повинна забезпечувати:
доцільність застосування, тобто визначення можливості (передумов) продовження життєдіяльності; −
різноманітні форми й інструменти проведення реорганізаційних процедур, можливість їх вибору з ураху- −

ванням специфічних особливостей підприємства-банкрута;
захист підприємства, що є ініціатором або проводить реорганізаційні процедури від пріоритетних і за- −

безпечених кредиторів;
можливість матеріальної, фінансової чи консалтингової допомоги підприємству в період реорганізації,  −

рівність його прав і можливостей порівняно з іншими суб’єктами ринку;
достатній час для досягнення результату від проведення реорганізаційних процедур [1, c. 406]. −
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Однією з характерних рис економічної ментальності, що склалася сьогодні у більшості пострадянських країн, 
є майже всеохоплююче негативне сприйняття процедур банкрутств суб’єктів підприємницької діяльності. З точки 
зору більшості пересічних громадян, сам термін «банкрутство» асоціюється з чимось жахливим і непоправним. 
Психологічно процедура банкрутства підприємства сприймається як чиясь персональна трагедія, остаточне при-
пинення бізнесу і всіх надій, що з ним пов’язані.

Однак у світовій практиці досить часто фірми проходять через банкрутство для ліквідації «тягаря» минулих 
помилок і невдач. Якщо підприємство-банкрут повністю розрахувалося по визнаних судом претензіях і позовах, 
воно визнається «вільним від боргів». Тобто ніхто вже не може подати до нього майнові претензії, що стосуються 
угод і дій «добанкрутного» періоду. Без ліквідації підприємство починає нове життя, з «чистого аркушу» [6].

Таким чином, подолання проблеми банкрутства залежить від своєчасного виявлення загрози банкрутства на 
підприємстві та розробки і впровадження відповідних антикризових заходів, які дозволять подолати кризу, від-
новити ліквідність і платоспроможність і запобігти процедурі банкрутства і ліквідації підприємства.

Науковий керівник  – канд. екон. наук, доцент Миронова О. М. 
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Анотація. Визначено поняття «кар’єра». Розглянуто теоретичні засади кар’єри, типи та методики 
побудови кар’єри аудитора; окреслено цінності, які притаманні молодим спеціалістам.

Ключові слова: кар’єра, методика, методика кар’єри, аудитор, цінності.

Аннотация. Определено понятие «карьера». Рассмотрены теоретические основы карьеры, типы и ме-
тодики построения карьеры аудитора; обозначены ценности, присущие молодым специалистам.

Ключевые слова: карьера, методика, методика карьеры, аудитор, ценности.

Annotation. The definition of «career» has been generalized. The theoretical basis of career types and methods of 
construction of the auditor’s career, the values that are inherent to young professionals have been defined.

Кeywords: сareer, method, technique career, auditor, values.

Проблема, пов’язана з діловою кар’єрою працівника, актуальна за будь-яких економічних, соціальних і по-
літичних умов, форм власності та рівнів розвитку підприємств. Від успіху в кар’єрі багато в чому залежать резуль-
тати трудової діяльності працівника, виробничі показники підприємства, розвиток галузі, благополуччя і стабіль-
ність регіону, країни. Поняття кар’єри є необхідним інструментом комплексної оцінки різноманітних факторів 
виробництва (економічних, технічних, соціальних), їх ролі і ступеня впливу на трудову діяльність працівника.

На сьогодні актуальним стає вивчення проблем, пов’язаних із уявленнями людини про власне майбутнє, 
процесами його побудови, впливу цих процесів на організацію життєвого шляху. Серед зазначених проблем осо-
бливої значущості набуває розгляд феномена кар’єри. Сьогодні кар’єра є об’єктом дослідження багатьох учених. Їх 
увагу привертають питання, пов’язані з вивченням факторів, що впливають на мотивацію, вибір, розвиток кар’єри, 
її успішне здійснення [5–8].

Науковими дослідженнями цієї проблеми займалось багато науковців, а саме: Акбієва З., Богатирьова О., 
Зайцев Г., Іванцевич Д., Кібанов А., Клейменова Ю., Маркова А., Михайлова Г., Ожегов С., Почебут Л., Турчинов Н., 
Чернишев Я. та ін. Однак на сьогодні не існує єдиного визначення сутності поняття «кар’єра».

Метою цієї статті є дослідження методик побудови кар’єри аудитора. Завданням дослідження є: визначення 
сутності поняття «кар’єра»; визначення поняття «аудитор» та розгляд його особистих якостей. Об’єктом дослі-
дження є кар’єра. Предметом дослідження є теоретичні засади кар’єри та методики побудови кар’єри аудитора.

Одним із найважливіших аспектів самореалізації і професійного розвитку кожної особистості є кар’єра. Тоб-
то мається на увазі успішне просування фахівця в тій діяльності, яку він здійснює.

Кар’єру можна розглядати з двох сторін: з зовнішньої і з внутрішньої. Зовнішня її сторона – це послідовне 
досягнення особистістю певних професійних позицій. Щодо внутрішньої сторони, то йдеться про те, як сама осо-
бистість сприймає свою кар’єру, яку роль вона їй відводить у своєму житті і яку позицію вона сама для себе обрала 
у своїй професійній діяльності.

До основних критеріїв успішного кар’єрного шляху відносять досягнення соціального успіху і задоволеність 
особистості своїм життям в цілому.

На цей час людину, яка прагне до кар’єрного зростання, розглядають як цілеспрямовану особистість, орієн-
товану на розкриття свого професійного і соціального потенціалу. Кар’єра – це той критерій, за допомогою якого 
людина знаходить бажаний статус у соціумі, який визначає рівень і якість життя конкретної людини. Успішна 
кар’єра підвищує самооцінку індивідуума, дає йому загальне визнання, повагу та значущість. Кожна людина праг-
не реалізувати свій творчий хист, проявити таланти та розкрити свій творчий потенціал. У більшості випадків 
саме кар’єра дозволяє особистості повністю самореалізувати себе в житті. Найбільш популярними визначеннями 
поняття «кар’єра» є: отримання більшої кількості грошей; отримання більших повноважень; отримання більш ви-
сокого статусу; отримання більш високого престижу; отримання вищої влади.

Отже, кар’єра – це просування по службі й індивідуальні зміни позиції і поведінки. Кар’єра характеризуєть-
ся динамікою соціально-економічного становища, статусно-рольових характеристик, форм соціальної активності 
особистості.

© Харковська В. В., 2016 
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Поняття «кар’єра» найчастіше пов’язується з трудовою і професійною діяльністю людини. З точки зору сту-
пеня оволодіння особистістю професійного досвіду в конкретному виді діяльності можна виділити професійну 
і  посадову кар’єру. Кожен із цих типів має свою характеристику (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика типів кар'єри

Тип кар'єри Характеристика типу кар'єри

Професійна Характеризує рівень розвитку і ступінь реалізації професійних здібностей працівника, якісний стан його 
професійного досвіду. Професійна кар'єра є основою для посадової кар'єри

Посадова
Це переміщення працівника як по вертикалі, так і по горизонталі посадової структури на підприємстві (в 
організації). Являє собою форму реалізації професійних можливостей працівника

Система управління персоналом повинна здійснювати упор на планування і розвиток кар’єри, сприяти пра-
цівникам ставити перед собою реальні цілі і досягати їх.

Особливе місце в управлінні кар’єрою займає її планування. Будь-яка людина планує своє майбутнє, ґрун-
туючись на своїх потребах і соціально-економічних умовах. Немає нічого дивного в тому, що він бажає знати пер-
спективи службового зростання і можливості підвищення кваліфікації в цій організації, а також умови, які він по-
винен для цього виконати. В іншому випадку мотивація поведінки стає слабкою, людина працює не в повну силу, 
не прагне підвищувати кваліфікацію і розглядає організацію як місце, де можна перечекати деякий час перед 
переходом на нову, більш перспективну роботу [1; 2]. 

Під час вступу на роботу людина ставить перед собою певні цілі, але оскільки й організація, приймаючи його 
на роботу, також переслідує певні цілі, то той, хто наймається, повинен вміти реально оцінювати свої ділові якості 
з тими вимогами, які ставить перед ним організація, його робота. Від цього залежить успіх всієї його кар’єри.

Наймаючись на роботу, людина повинна знати ринок праці. Не знаючи ринку праці, вона може вступити на 
першу-ліпшу привабливу для нього роботу. Але вона може виявитися не тією, що треба. Тоді починається пошук 
нової роботи.

Розглянемо на прикладі побудову кар’єри аудитора.
Аудитор – висококваліфікований фахівець, який оцінює діяльність підприємства, забезпечує його фінансову 

стабільність і виявляє помилки в бухгалтерському обліку (якщо такі є). Сучасний аудитор (ревізор) являє собою 
юридичну або фізичну особу, наділену повноваженнями для перевірки фінансово-господарської діяльності під-
приємства. В ході своєї діяльності проводить зовнішній (незалежний) або внутрішній контроль, здійснює перевір-
ку рахунків, а також ревізію звітності на предмет достовірності та законності здійснюваних операцій [3].

Крім того, до переліку обов’язків аудитора входить: надання бухгалтерських послуг і рекомендацій щодо за-
побігання або попередження помилок і прорахунків, аналіз фінансової діяльності підприємства, а також консуль-
тації з питань оподаткування, фінансово-господарської діяльності та бухгалтерської звітності.

Професія аудитора дуже специфічна, а тому висуває ряд певних вимог до особистісних якостей, без наявності 
яких фахівець не зможе досягти помітних успіхів у своїй роботі. Серед таких якостей на особливу увагу заслу-
говують [3]: посидючість; пунктуальність; аналітичний склад розуму; уважність; чесність; принциповість; відпо-
відальність; акуратність; комунікабельність; чудова пам’ять; вміння концентруватися; стресостійкість; гнучкість і 
динамічність мислення.

Як правило, кар’єра аудитора починається з бажання молодого фахівця жити цими питаннями. Треба лю-
бити свою професію, щоб присвятити їй життя. Та молода особа, яка хоче займатися аудитом, завжди знайде 
можливість для своєї реалізації. Є люди, які, приходячи на співбесіду, говорять: «Я дуже мало знаю, але я хочу 
і буду вчитися». І вони, зробивши свій вибір, були в цій професії. Але приходять і такі, які говорять, що вони досить 
багато знають, починали калькулювати свій майбутній дохід, а в професії затримувалися, на жаль, недовго.

Також дуже багато в житті будь-якої людини залежить від педагога. Коли до студента приходить викладач, у 
якого горять очі від любові до своєї професії, коли він готовий поділитися не тільки теорією, але привести багато 
практичних прикладів, студент заражається цією енергією і любов’ю до професії.

Вимоги до «ідеального» кандидата наведено в табл. 2. 
Як бачимо, обсяг знань, якими повинен володіти аудитор, дуже великий і різноманітний. Крім цього, ауди-

тор зобов’язаний протягом кожного календарного року проходити навчання за програмами підвищення кваліфі-
кації, який затверджується саморегулівною організацією аудиторів, членом якої він є. 

Так само можна ще додати, що молодий фахівець-аудитор не повинен лінуватися! Не чекати готового рі-
шення, а шукати і знаходити самим, допитливий розум – це якраз про професію аудитора! Не боятися приймати 
рішення і відповідальності. Адже той, хто її боїться, ніколи не висловить своєї думки.
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Таблиця 2
Вимоги до «ідеального» кандидата

Критерій Сутність

Стаж роботи

Стаж роботи, пов'язаної із здійсненням аудиторської діяльності або веденням бухгал-
терського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності, повинен бути не мен-
ше трьох років, з яких не менш двох років повинні доводитися на роботу в аудиторській 
організації

Освіта Вища освіта

Особисті вимоги
1. Бажання стати професіоналом
2. Прагнення отримувати нові знання
3. Розуміння того, що вчитися треба все життя

Отже, можна дійти висновку, що молодому фахівцеві, який бажає побудувати кар’єру, потрібно для себе 
поставити мету: чого він бажає досягти? Найголовніше при побудові кар’єри – це мати ретельно розроблений 
план своїх дій для досягнення кар’єрного успіху. Будь-яка кар’єра має свої складності. Для того щоб уникнути цих 
труднощів, потрібно знати етапи проходження по кар’єрних сходах, види кар’єри, враховувати специфіку своєї 
професії для моделювання кар’єри. На нашу думку, кар’єра відіграє важливу роль у житті сучасної людини, і коли 
ми починаємо замислюватися про кар’єру, потрібно пам’ятати, що кар’єра – це складний багатоетапний процес, 
який забирає багато часу та сил. 

Для побудови кар’єри аудитора молодому фахівцеві необхідно насамперед любити те, чим він займатиметь-
ся. Аудитор повинен бути готовий до того, що на протязі всього свого кар’єрного шляху йому необхідно буде 
вчитися, відкривати щось для себе нове, оскільки кожен рік відбуваються які-небудь нові зміни в законодавстві, 
в міжнародних стандартах аудиту. Для того щоб молодому фахівцеві стати хорошим аудитором, йому повинні 
бути притаманні такі цінності, як, чесність, високі запити у своїй сфері діяльності, відповідальність, незалежність, 
акуратність, раціоналізм тощо. Математичний склад розуму, точність, підвищена увага, акуратність – все це необ-
хідні якості для хорошого аудитора.

Також цінною якістю для фахівця є комунікабельність [3]. Вам потрібно буде домагатися результату від лю-
дей, які будуть ставитися до вас з недовірою, можливо, з агресією, тому дуже важливе ваше вміння знаходити 
спільну мову з різними людьми.

Здатність витримувати навантаження, переробки, відрядження і швидкий темп роботи також стане в нагоді 
в роботі аудитора.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Степанова Е. Р. 

Література: 1. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – Н. Новгород : НИМБ, 1997. – 272 с. 
2. Шекшня С. В. Планирование карьеры / С. В. Шекшня. – М. : Інтел-Синтез, 2001. – 81 с. 3. Навигатор осві-
ти. Професії. Аудитор, 2014 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://fulledu.ru/articles/professii/article/98_
osobennosti-professiyauditor.html. 4. КонсультантПлюс студенту та викладачів. [Електроний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.consultant.ru/edu/news/interview/view/antoshina/. 5. Килба А. Р. Акмеологические особенности 
индивидуальной стратегии карьерного развития государственных служащих : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 
/ Килба Амра Рамазановна. – Москва, 2007. – 197 с. 6. Лотова И. П. Развитие профессиональной карьеры кадров 
государственной службы : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.13 / Лотова Ирина Петровна. – Москва, 2004. – 502 c.  
7. Лотова И. П. Психолого-акмеологические основы профессиональной карьеры государственных служащих  
/ И. П. Лотова. – М. : Союз, 2001. – 287 с. 8. Панкратова И. А. Феномен образа карьеры в отечественной психо-
логии / И. А. Панкратова. – М. : Кредо, 2008. – Т. 5. – № 3. – С. 100–102. 9. Назарова Г. В. Мотивування трудової 
діяльності: регіональні та галузеві аспекти / Г. В. Назарова, Е. Р. Степанова. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузне-
ця, 2015. – 185 с.
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Аннотация. Проанализированы и рассмотрены особенности проведения внутреннего аудита персонала 
на предприятии.
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Анотація. Проаналізовано та розглянуто особливості проведення внутрішнього аудиту персоналу на під-
приємстві.
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Annotation. This article analyzes the concept of “audit personnel,” the evaluation criteria considered by the audit 
staff.

Кeywords: audit staff, checking, efficiency, enterprise, assessment.

В современных условиях увеличивается внимание к роли человека в процессе производства, а следовательно, 
к трудовым ресурсам и их роли в организации функционирования предприятия. Это стало причиной в форми-
ровании особого направления аудиторской деятельности – аудита персонала, который позволяет убедиться, что 
трудовой потенциал предприятия, организации используется максимально эффективно.

Цель данной статьи – проанализировать понятие «аудит персонала», а также выявить закономерности оцен-
ки внутреннего аудита персонала на предприятии.

В литературе, посвященной аудиту, чаще всего рассматривают особенности и методику проведения внешне-
го аудита предприятий, а проблемы внедрения внутреннего аудита остаются нераскрытыми полностью. Данная 
тема рассматривается в научных трудах Г. М. Давыдова, Л. П. Кулаковской, А. С. Корниенко, П. В. Стрельникова, 
И. А. Красновой, Е. В. Гринавцевой и др.

В целях аудита персонал предприятия и его деятельность представляются в виде системы показателей, кото-
рые позволяют охарактеризовать:

1) результативность, эффективность функционирования трудового потенциала;
2) эффективность организации социально-трудовых отношений;
3) эффективность систем мотивации и оплаты труда;
4) рациональность методов оценки труда;
5) эффективность организации рабочих мест, распределения работ;
6) эффективность использования рабочего времени и т.д. [1].
Аудит позволяет убедиться во взаимном соответствии деятельности предприятия по управлению персона-

лом и стратегии его развития.
В практике менеджмента аудит персонала является, с одной стороны, способом наблюдения подобно фи-

нансовому или бухгалтерскому аудиту, а с другой – инструментом управления, который позволяет решить ту или 
иную проблему, возникающую в сфере трудовых отношений.

Аудит персонала осуществляется на основании общепризнанных для любой аудиторской проверки прин-
ципов: профессионализм, независимость, достоверность, честность и объективность, сопоставимость с междуна-
родным правом [2].

Эффективный внутренний аудит может снизить затраты на внешний аудит, но не может отменить необхо-
димость внешнего аудита для предприятия. Во избежание конфликта интересов внешнего аудитора его не нужно 
привлекать к проведению внутреннего аудита.

В целом для внутреннего аудита характерны:
1) организационная независимость, то есть подчиненность непосредственно главному руководителю пред-

приятия;

© Харченко Ю. А., 2016 
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2) объективность, то есть беспристрастность оценок и выводов;
3) совершенствование деятельности предприятия;
4) предоставление гарантий в области управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управ-

ления и т. д.;
5 ) консультирование.
Основными задачами, стоящими перед службой внутреннего аудита, являются:
1) оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в части достоверности информации, 

соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных 
подразделений предприятия;

2) анализ и оценка эффективности системы управления рисками и предоставление рекомендаций по сниже-
нию рисков.

Эффективность функционирования системы внутреннего аудита на предприятии может быть обеспечена 
соблюдением следующих требований:

1) каждый внутренний аудитор за ненадлежащее выполнение контрольных функций должен нести экономи-
ческую, административную и дисциплинарную ответственность;

2) аудитору нельзя предписывать контрольные функции, не обеспеченные средствами для их выполнения;
3) информация об отклонениях должна быть своевременно представлена лицам, уполномоченным прини-

мать решения;
4) степень сложности системы внутреннего аудита должна соответствовать степени сложности подконтроль-

ной системы;
5) нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив аудит только над относительно узким кругом объ-

ектов;
6) во избежание злоупотреблений функции внутреннего аудита должны быть распределены между несколь-

кими лицами.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что эффективно работающая служба внутреннего 

аудита дает предприятию целый ряд преимуществ, таких как:
1) обеспечивает существование более эффективной системы внутреннего контроля, корпоративного управ-

ления и управления рисками;
2) повышает прозрачность и эффективность хозяйственной деятельности предприятия;
3) увеличивает надежность финансовой и операционной информации;
4) укрепляет деловую этику и моральный климат на предприятии;
5)/способствует повышению престижа предприятия в глазах общественности, является положительным 

сигналом для потенциальных инвесторов и кредиторов, т.к. повышает инвестиционную привлекательность пред-
приятия;

6)/обеспечивает существование более эффективной системы внутреннего контроля, корпоративного управ-
ления и управления рисками [3].

Поэтому руководству предприятия следует стремиться к повышению эффективности деятельности этой 
службы и всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом. Возникающие в процессе внутрен-
него аудита определенные вопросы можно решить в условиях взаимодействия службы внутреннего аудита с руко-
водством предприятия.

В целом внутренний аудит имеет широкие возможности и является потенциально полезным для повышения 
эффективности деятельности предприятия. Однако не стоит рассматривать внутренний аудит как универсальное 
решение всех проблем предприятия.

Необходимо учитывать, что внутренний аудит не может ликвидировать все случаи ошибок и злоупотребле-
ний на предприятии, однако стремится минимизировать возможность их возникновения.

В общем эффективное развитие любой компании требует постоянного повышения уровня компетенции 
и квалификации ее сотрудников. Полноценный грамотный аудит персонала является основным средством кон-
троля за кадровой ситуацией на предприятии. Результатом аудита выступает: сокращение текучести кадров, 
повышение производительности труда, выявление необходимости обучения персонала и экономия средств на 
поиски новых кадров. Сотрудники являются основным ресурсом компании, соответственно, вначале необходимо 
провести анализ человеческого ресурса и, возможно: заменить некоторые ключевые позиции; привлечь новых 
специалистов-операторов в команду; повысить уровень мотивации сотрудников; дать недостающие знания; улуч-
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шить структуру предприятия и провести другие изменения, что позволит оптимизировать бизнес-процессы и по-
высить эффективность работников.

Научный  руководитель  – канд. экон. наук, доцент Доровской А. Ф. 
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Аннотация. Проанализировано действующее законодательство Украины относительно государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности в автомобильной промышленности. Исследован потенциал 
роста внутреннего автомобильного рынка. Разработаны перспективные мероприятия роста производства 
автомобильной промышленности и защиты отечественных производителей с учетом мирового опыта. 

Ключевые слова: автомобильная промышленность, инвестиционная деятельность, защита отече-
ственных производителей, мировой опыт.

Annotation. The analysis of the current legislation of Ukraine on state support of investment activity in the au-
tomotive industry. Assumptions complex legislation of public-private partnerships and regulatory liberalization in the 
automotive industry.To investigate the potential growth of domestic automobile market. Develop a long-term measures 
output growth of the automotive industry and protect domestic producers from the world experience.

Кeywords: automobile industry, investment activity, protection of domestic producers, international experience.

Тема «Галузева політика держави в автомобільній промисловості України» є актуальною, тому що в розви-
нених країнах автомобільна промисловість є стратегічною, оскільки забезпечує розвиток багатьох суміжних галу-
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зей економіки, освоєння високих технологій, створення складного кінцевого продукту з високою часткою доданої 
вартості, а також зайнятість населення і належні відрахування до бюджетів усіх рівнів. У контексті переорієнтації 
економіки України на сучасному етапі, як наслідок, модифікації всіх елементів механізму відповідного ринкового 
регулювання актуальності набуває питання визначення загальнодержавної значущості автомобільної промисло-
вості, а також обґрунтування основних пріоритетів подальшого її розвитку.

Питанням розвитку автомобільної промисловості України приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені. 
Фундаментальною базою для дослідження питань адміністративно-правового регулювання є праці О. Андрєєва, 
Ю. Маркова, Б. Данилишина, Є. Колбасіна, Ю. Битяка, І. Голосніченка та ін.

Незважаючи на значний науковий інтерес фахівців до зазначеної теми в Україні, численні теоретичні, мето-
дичні та практичні питання залишаються не вирішеними. Незавершеність наукових розробок і суттєва практична 
значущість цієї проблеми для держави обґрунтовують це дослідження.

Невизначеність світової економічної перспективи, міжнародних потоків товарів і капіталів, негативні тренди 
глобальних фінансів, криза національних бюджетів провідних країн світу не можуть не відбиватися на економіці 
України, яка є відкритою до впливів із боку світової кон’юнктури.  

Підтримка безпосередньо автомобілебудівної галузі України на законодавчому рівні налічує сьогодні понад 
15 нормативно-правових актів та інших суміжних з ними документів. Зокрема, до основних можна віднести такі: 
Закони України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні», «Про розвиток автомобільної промис-
ловості України», а також «Концепцію розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів 
на період до 2017 року», «Стратегію розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів на 
період до 2015 року» та «Проект державної цільової економічної програми розвитку автомобільної промисловості 
та регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року» [3, c. 14].

В умовах нестабільних економічних процесів, що мають місце у світовій економіці та національному гос-
подарстві України, суттєвою перешкодою для розвитку автомобілебудування стала відсутність ефективних ін-
струментів державної підтримки. Дієвими складовими державної підтримки є вдосконалення законодавства та 
програмно-цільовий підхід щодо її здійснення.

У сучасних умовах господарювання державна підтримка галузі є складовою системи державного регулю-
вання економіки, що використовує різноманітні форми та методи, спрямовані на вирішення конкретних цілей 
соціально-економічного розвитку країни та поліпшення її макроекономічних показників.

Ґрунтуючись на проведеному дослідженні різних класифікацій форм і методів державного регулювання еко-
номіки, пропонуємо його здійснення в галузі автомобілебудування за допомогою використання як прямих, так 
і  непрямих методів, перелік яких наведено у табл. 1 [2, c. 117].

Таблиця 1
 Методи прямого та непрямого регулювання галузі автомобілебудування в умовах кризи

Метод Спосіб впливу Інструмент впливу

Прямого  
регулювання

Правовий

Розробка й затвердження на законодавчому рівні державної цільової комплексної 
програми розвитку автомобілебудівної галузі України.
Розробка й затвердження на законодавчому рівні державної програми пільгового 
автомобільного кредитування

Адміністративний

Квотування експорту й імпорту продукції.
У вигляді державних санкцій зобов’язати державні банки розробити ряд заходів щодо 
зменшення відсоткових ставок по кредитах для вітчизняних виробників автомобіль-
ної продукції

Непрямого  
регулювання

Економічний

Регулювання ставок ввізного мита на автомобільну продукцію. 
Надання пільгових кредитів вітчизняним виробникам автомобільної продукції 
(грошово-кредитне регулювання).
Надання податкових пільг підприємствам; застосування податкових канікул (податко-
ве регулювання).
Державні закупівлі автомобільної техніки (бюджетне регулювання)

Пропагандистський Інформаційна підтримка вітчизняного товаровиробника з боку органів державної 
влади з метою активізації попиту на продукцію галузі

 
На сьогодні автомобілебудування в Україні опинилося в дуже скрутному становищі, коли продукція вітчиз-

няних автомобільних підприємств не може конкурувати навіть із продукцією зарубіжного виробництва. Негатив-
ними чинниками також є недосконалість нормативної бази і зворотний бік пільг (утримання фіксованої чисель-
ності, соціальної сфери).

Для належного функціонування та розвитку українського автомобілебудування необхідно випускати конку-
рентоспроможну продукцію поряд із передовими компаніями світу. Тому сукупність основних завдань, що стоять 
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перед вітчизняним ринком, полягають у такому: створенні набору конкурентоспроможних продуктів; організації 
випуску з рівнем витрат, що не перевищує показник у передових виробників автомобілів; формуванні ефективної 
товаропровідникової та сервісної мережі, тобто системи просунення на ринок продукції, яка б не поступалася сис-
темам світових виробників; забезпеченні такої продуктивності капіталу, яка дозволить залучати необхідний обсяг 
інвестицій з урахуванням ризиків [4, c. 129]. 

Таким чином, українська автомобілебудівна галузь потребує прискореного державного регулювання. Вирі-
шення поставлених завдань повинно стати першим кроком до відновлення вітчизняної автомобілебудівної про-
мисловості. Необхідно створити умови для конкурентоспроможного автомобілебудівного комплексу, здатного 
в умовах інтеграції України у світову економіку і жорсткої конкуренції забезпечувати близько 60–70 % потреб 
соціально-економічного розвитку країни. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Пивавар І. В. 

Література: 1. Андрєєв О. В. Перспективи розвитку державного регулювання у сфері автомобілебудування  
в Україні: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Андрєєв // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 
2010. – № 4. – С. 5–10. 2. Маркова Ю. В. Фактори впливу на виробничо-інноваційну стратегію машинобудівних 
підприємств / Ю. В. Маркова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 128–135. 3. Данилишин Б. М.  
Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Б. М. Данилишин. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 
2013. – 308 с. 4. Колбасін Є. С. Механізм державної підтримки автомобілебудування в Україні / Є. С. Колбасін  
// Проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 13–18. 
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В сучасних умовах реформування економіки важливу роль повинні відігравати інноваційні проекти. Їхня ши-
рокомасштабна реалізація дозволяє активно впроваджувати у виробництво сучасні ресурсозберігаючі технології, 
збільшувати випуск нової продукції, розширювати спектр послуг, пропонованих населенню й організаціям. По-
ряд з державними значну кількість інноваційних проектів пропонують підприємства й організації, засновані на 
недержавних формах власності. 

Різним аспектам цієї проблеми присвячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, у тому числі: 
П. Н. Завліна, А. К. Казанцева, Л. Н. Огольової, З. Л. Румянцевої, М. О. Саломатіна [2–5] та ін.

Одним із головних завдань сучасного етапу розвитку економіки України є подолання кризи, розробка та 
застосування сучасних методів і форм управління інноваційною діяльністю, створення умов для її активізації і під-
вищення ефективності. 

В наукових дослідженнях управління інноваційною діяльністю недостатньо розробленими є питання удо-
сконалення організації інноваційної діяльності, розробки її стратегії, а також комплексної оцінки ефективності 
інноваційних проектів та оцінки інноваційних ризиків. 

Актуальність і значення цієї проблеми для підприємств України визначили тему статті, її мету. 
Метою цієї статті є обґрунтування й розробка науково-практичних рекомендацій із удосконалення управ-

ління інноваційними проектами на підприємствах. У процесі дослідження було використано такі наукові методи: 
логічне узагальнення і техніко-економічний аналіз (для уточнення поняття інноваційного проекту).

Оцінка ефективності інноваційних проектів, розробка рекомендацій з її удосконалення вимагає правильного 
визначення поняття «інноваційний проект». 

Відповідно до Закону «Про інноваційну діяльність» [1] інноваційним визнається проект, у якому передбачено 
розробку, виробництво й реалізацію інноваційного продукту (або інноваційної продукції). «Інноваційний проект» 
(порівняно нове поняття в науково-управлінському середовищі) являє собою самостійну галузь управлінської на-
уки і професійної діяльності, що спрямована на формування і забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої 
організації [4]. 

Інноваційний проект – комплекс наукових, технологічних, організаційних, виробничих, фінансових та ін-
ших заходів, які оформлені комплектом документації і забезпечують досягнення поставлених цілей. Аналіз інно-
ваційної практики дозволяє виділити принципові особливості інноваційних проектів від інших видів проектів:

більш високий ступінь невизначеності (технічних, комерційних параметрів проекту, строків досягнення  −
намічених цілей, майбутніх витрат, доходів), що значно зменшує вірогідність проведення попередньої фінансово-
економічної оцінки та припускає на практиці використання додаткових критеріїв оцінки та вибору проекту; 

тривалість вирішення багатьох науково-технічних проблем внаслідок їхньої складності й недостатньої ви- −
значеності вимагає створення надійної бази прогнозування й аналізу нововведення, обліку фактору часу в роз-
рахунках ефективності інноваційних проектів, тому інноваційний проект орієнтований на довгострокові, тобто 
віддалені в часі результати; 

залучення до розробки проектів фахівців високої кваліфікації, осіб творчої праці, часто унікальних ресур- −
сів (матеріалів, приладів тощо) вимагає ретельної підготовки окремих стадій і етапів реалізації кожного інновацій-
ного проекту; 

більша ймовірність одержання в рамках проектів несподіваних результатів, які мають самостійну комер- −
ційну цінність і потребують гнучкості управління інноваційними процесами, здатності швидкого «впровадження» 
у нові бізнес-галузі, технології, товарні ринки. 

Інноваційний проект, хоча і є, як правило, інвестиційним, відрізняється від останнього: 
трьома етапами: етап перший пов’язаний з проведенням пошукових НДР; етап другий містить вико- −

нання прикладних НДР; етап третій – з виконання дослідно- і проектно-конструкторських робіт (ДКР і ПКР). 
Таким чином, інноваційний проект, на відміну від інвестиційного, містить у собі дослідження й розробки. Ін-
вестиційний проект починається з четвертого етапу інноваційного процесу (етап четвертий – з освоєння вироб-
ництва нової продукції й комерціалізації інновацій), тому що він збігається з другою фазою життєвого циклу 
продукції; 

після відбору інвестиційного проекту здійснюється лише одне-єдине рішення, що і варто реалізувати,  −
а інноваційний проект вимагає нової переоцінки й перегляду на наступних етапах і в численних контрольних 
точках; 

для інвестиційного проекту основним критерієм є фінансова успішність, а для інноваційних проектів важ- −
ливі також й інші: принципова новизна, патентна чистота, ліцензійний захист, пріоритетність напрямку іннова-
цій, конкурентоспроможність впроваджуваного нововведення [3]. 
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Повний інноваційний проект охоплює всі етапи інноваційного процесу: від проведення фундаментальних 
досліджень до впровадження та реалізації новації. Такому проекту притаманна висока міра новизни. Головним 
чином його здійснюють великі організації, що мають спеціалізовані науково-дослідницькі лабораторії, конструк-
торські підрозділи та фахівців відповідного рівня. 

Таким чином, окремий інноваційний проект характеризується системою показників, що визначають джере-
ла й обсяги фінансування, строки й шляхи здійснення конкретної інновації.

Сукупність прийнятих і затверджених після відповідної експертизи інноваційних проектів досліджується на 
предмет можливості їхнього включення в інвестиційний план виконання проектів. 

Такий план передбачає комплекс заходів економічного й адміністративного плану, що визначають розмі-
щення, порядок і обсяги фінансування кожного проекту в часовому просторі, виходячи з можливостей інвесторів, 
а також порядок повернення інвестованих коштів. 

Реалізації будь-якого інноваційного проекту в ринкових умовах перехідної економіки повинно передувати 
рішення двох взаємопов’язаних завдань: 

оцінка вигідності кожного з варіантів здійснення проекту;  −
порівняння варіантів і вибір найкращого з них [2]. У зв’язку з цим дуже важливо грамотно формувати  −

систему показників, що дозволяють визначити ефективність інноваційних проектів. 
Оцінка ефективності інноваційних проектів являє собою найбільш відповідальний етап у процесі прийняття 

інноваційних рішень. Від того, наскільки об’єктивно й всебічно проведена ця оцінка, залежать терміни повернення 
вкладеного капіталу й темпи розвитку підприємства [5].

Таким чином, оцінка ефективності інноваційних проектів, розробка рекомендацій з її вдосконалювання ви-
магає правильного визначення поняття «інноваційний проект». 

Теоретичне значення результатів складається в уточненні поняття «інноваційний проект» та виділенні осо-
бливостей, характерних для інноваційних проектів. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Красноносова О. М. 

Література: 1. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.12.2012 № 5460-17.  – 
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 2. Инновационный менеджмент / Под ред. П. Н. За-
влина, А.  К.  Казанцева, Л. Э. Миндели. – СПб. : Наука, 2007. – 568 с. 3. Инновационный менеджмент / Под ред. 
Л. Н. Оголевой. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 238 с. 4. Оголева Л. Н. Инновационный менеджмент / Л. Н. Оголева. – 
СПб. : Изд-во Михайлова, 2010. – 263 с. 5. Менеджмент организации / З. Л. Румянцева, Н. А. Саломатин, Р. З. Аг- 
бердин. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 432 с.
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Анотація. Розглянуто сутність понять “інновації” та “інноваційна діяльність”, а також наведено ряд 
визначень різних авторів, проведено їх аналіз, після чого було запропоновано вдосконалені визначення цих по-
нять.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, цілі, задачі, джерела.

Аннотация. Рассмотрена сущность понятий «инновации» и «инновационная деятельность», а также 
приведен ряд определений разных авторов, сделан их анализ, после чего было предложено усовершенствованные 
определения данных понятий.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, цели, задачи, источники.

Annotation. The article considers the the essence of the concepts of “innovation” and “innovative activities”, as 
well as a number of definitions given by different authors and their analysis, after which it was proposed improved the 
definition of these concepts.

Кeywords: innovation, innovative activity, goals, objectives, sources.

Такі слова, як «нововведення», «відкриття» та «інновації», все частіше використовуються в повсякденному 
житті, що змушує нас тісніше взаємодіяти з цими поняттями.

Лише при ясному уявленні терміна «інновація» можна більш точне розкрити зміст поняття «інноваційна ді-
яльність», яке охоплює всі сторони людського життя: біологічні та соціокультурні, зовнішні та внутрішні процеси.

Вперше поняття «інновації» було використано Йозефом Шумпетером у 1911 році. У своїй роботі «Теорія 
економічного розвитку» він пояснив, що інновації – це «здійснення нових комбінацій». На його думку, це поняття 
«... охоплює такі п’ять випадків:

1. Виготовлення нового, тобто ще невідомого споживачам, блага або створення нової якості того чи іншого 
блага.

2. Впровадження нового, тобто цій галузі промисловості ще практично невідомого, методу (способу) вироб-
ництва, в основі якого не обов’язково лежить нове наукове відкриття і який може полягати також у новому способі 
комерційного використання відповідного товару.

3. Освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому до сьогодні ця галузь промисловості цієї країни 
ще не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні.

4. Отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів, рівним чином незалежно від того, існувало 
це джерело раніше, або просто не бралося до уваги, або вважалося недоступним, або його ще тільки належало 
створити.

5. Проведення відповідної реорганізації, наприклад, забезпечення монопольного становища (за допомогою 
створення тресту) або підрив монопольного становища іншого підприємства» [1].

Окрім положень Шумпетера, на початку XX ст. розвивалися й інші концепції, завдяки яким можна детальні-
ше розглянути поняття «інновації» та «інноваційна діяльність».

У табл. 1 наведено ряд визначень поняття «інновації» різних авторів, які також розглядали це «явище» у своїх 
працях.

Таблиця 1
Визначення поняття «інновації»

Автор Поняття
1 2

Уткін Е. [2] Інновація – це процес реалізації нової ідеї у будь-якій сфері життєдіяльності людини, що сприяє задово-
ленню існуючої потреби на ринку і приносить економічний ефект

© Чехова О. І., 2016 
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1 2

Друкер П. [3] Інновація – це розробка і впровадження нового, того, чого раніше не існувало, за допомогою якого старі, 
відомі елементи надають нові обриси економіці цього бізнесу

Бездудний Ф. [4] Інновація – це комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного 
засобу для кращого задоволення відомої потреби людей

Милославський І. [5] Інновація – це не всяке нововведення або нововведення, а тільки таке, яке серйозно підвищує ефектив-
ність діючої системи, тобто застосоване на практиці

Завлин П. [6]

Інновація – це нова або вдосконалена продукція (товар, послуга), спосіб (технологія) її виробництва або 
застосування, нововведення або удосконалення у сфері організації та / або економіки виробництва,  
і / або реалізації продукції, що забезпечують економічну вигоду, що створюють умови для такої вигоди 
або поліпшують споживчі властивості продукції

Степаненко Д. [7] Інновація – це кінцевий результат наукового дослідження або відкриття, якісно відмінний від попере-
днього аналога і впроваджений у виробництво

Райзберг Б. [8]
Інновація – це нововведення в самих різних областях техніки, технології, організації праці та управління, 
засновані на використанні досягнень науки та передового досвіду

Після аналізу приведених визначень можна дійти висновкуу, що Уткін та Милославський тлумачать термін 
«інновації» як процес впровадження нового; Друкер, Степаненко та Буздудний – як підсумковий результат творчо-
го процесу та впровадження нового; Завлін – як новий продукт; Райзберг – як новий продукт для різних областей 
і сфер діяльності.

Отже, інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або 
удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, який ви-
користовується в практичній діяльності підприємства.

Що стосується інноваційної діяльності, то на сьогодні вона і є ключовим чинником розвитку сучасних підпри-
ємств і дає їм можливість успішно здійснювати свою діяльність, оскільки з плином часу все існуюче старіє, а отже, 
вичерпує себе та більше не приносить користі для стабільного розвитку. Можна сказати, що вона, інноваційна ді-
яльність, спрямована на досягнення результату, бо спрямована, в основному, на створення, втілення та реалізацію 
інновацій на підприємстві.

Результатами такої діяльності є новітні технології, нові види продукції та послуг, моделі управління тощо.
С. Ф. Покропивний у своїй роботі «Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання» дав таке 

визначення інноваційній діяльності: «це процес, спрямований на розроблення й реалізацію результатів закінчених 
наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реа-
лізований на ринку, у новий чи вдосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, 
а  також зв’язані з цим додаткові наукові дослідження й розробки» [9].

За Р. А. Фатхутдиновим, інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на використання й комерціалі-
зацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення й відновлення номенклатури та поліпшення 
якості продукції, що випускається (товарів, послуг), удосконалювання технології їхнього виготовлення з наступ-
ним упровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому й закордонному ринках (це стосується також 
інноваційно-інвестиційної діяльності) [10].

У науковій літературі можна знайти ще безліч різноманітних визначень інноваційної діяльності, і всі вони 
будуть по-своєму розкривати різні аспекти цього поняття. Проаналізувавши деякі з них, можна дійти висновку, 
що інноваційна діяльність – це система заходів, які пов’язані з трансформацією ідей та передбачають викорис-
тання наукового, науково-технічного й інтелектуального потенціалу підприємства з метою отримання нового чи 
поліпшеного продукту або послуги, нового способу їх виробництва для задоволення, як індивідуального попиту, 
так і  потреб суспільства в нововведеннях в цілому. Вона включає у себе комплекс наукових, технологічних, органі-
заційних, фінансових і комерційних заходів, і саме в своїй сукупності вони приводять до інновацій.

Висновок: з плином часу та розвитком техніки та технологій змінюється, а точніше, розвивається й саме по-
няття інновацій. Кожен, хто вивчає явище інновацій та інноваційної діяльності в цілому, удосконалює поняття про 
них, пропонуючи своє визначення. Далі, як сніжний ком, поняття зростає, розростається, охоплюючи з кожним 
разом все більше і більше аспектів цього феномена, як його називають видатні економісти.

Завдяки цим вдосконаленим визначенням стає легше з ними взаємодіяти, і впровадження інновацій на під-
приємстві з метою його ефективного функціонування і розвитку стає більш зрозумілим і успішним.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Томах В. В. 

Закінчення табл. 1
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Аннотация. Сегодня большинство стран связывают стабильный рост в экономике с переходом на инно-
вационный путь развития. Восприимчивость предприятий к инновационной модели развития можно опреде-
лить путем анализа способности, возможности и готовности предприятия к инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, приоритетность инноваций, инновационный потенциал, ин-
новационное развитие. 

Анотація. Сьогодні більшість країн пов’язують стабільне зростання в економіці з переходом на інно-
ваційний шлях розвитку. Сприйнятливість підприємств до інноваційної моделі розвитку можна визначити 
шляхом аналізу здатності та готовності підприємства до інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації, інвестиції, пріоритетність інновацій, інноваційний потенціал, інноваційний 
розвиток.

Annotation. Today, most of the countries linked to the steady growth of the economy with the transition to an in-
novative path of development. The susceptibility of enterprises to the innovation model of development can be determined 
by analyzing the company’s ability and willingness to innovate.

Кeywords: innovations, investments, prioritize innovation, innovative capacity, innovative development.

В Украине происходит процесс формирования рыночных отношений, который совпал с глобализацией 
в мировой экономике. В экономической сфере движение к постиндустриализму связано с внедрением иннова-
ционных технологий, наукоемких производств, продукции и иных форм нововведений. В связи с этим возросла 
актуальность изучения процессов рыночного переустройства страны как условия развертывания инновационного 
типа развития экономики.

© Шамырадова Ш., 2016 
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Теоретическая и практическая разработка вопросов, связанных с инновационным развитием предприя-
тий, выполнена в работах многих украинских и зарубежных экономистов: В. Беренса, Г. Бирмана, И. Бланка,  
М. Бромвича, В. Глазунова, В. Гриневой, А. Идрисова, Н. Ильина, И. Липсица, Ю. Макогона, П. Орлова, А. Пересады,  
А. Пушкаря, П. Хавранека, В. Шапиро, С.Шмидта, А. Яковлева и др. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании способности и готовности предприятий к инно-
вационному развитию.

Ориентацию предприятия на инновационный путь развития можно определить путем анализа способно-
сти и готовности предприятия к инновационной деятельности. Сущность и взаимосвязь между этими харак-
теристиками, позволяющими судить о перспективах инновационного развития предприятия, представлены на 
рис. 1 [2].

Способность предприятия к инновационному развитию определяется инновационным потенциалом пред-
приятия, то есть его способностью реализовывать инновации в пределах выбранного стратегического направле-
ния развития.

Элементами инновационного потенциала предприятия являются его материально-технические, финансо-
вые, организационные и кадровые возможности (к которым относятся и социально-психологические факторы 
коллектива), позволяющие предприятию заниматься инновационной деятельностью.

Наиболее важной составляющей инновационного потенциала предприятия является его ресурсное, в пер-
вую очередь, финансовое обеспечение. Именно этот фактор, на наш взгляд, является определяющим при выборе 
стратегии инновационного развития предприятия. При этом учитывается не только возможность осуществления 
рискованных капиталовложений в инновационную деятельность, но и возможность их быстрой мобилизации 
для реализации инновационных программ.

После того, как определено желаемое направление инновационного развития предприятия, необходимо 
проанализировать, насколько возможности инновационного потенциала предприятия соответствуют выбранно-
му стратегическому направлению. Это позволит оценить способность предприятия к инновационному разви-
тию, а также особенности его восприимчивости к инновациям.

Наличие инновационного 
потенциала предприятия

Способность предприятия 
к инновационному 

развитию

Наличие инновационного 
потенциала предприятия

Условия, способствующие 
или препятствующие 

реализации инноваций

+

Возможность осуществления 
инновационной 

деятельности

Наличие инновационного 
потенциала предприятия

+

Готовность предприятия 
к осуществлению 

инновационной деятельности

Условия, способствующие 
или препятствующие 

реализации инноваций

+

Наличие побудительного 
мотива к реализации 

инноваций

Рис. 1. Взаимосвязь характеристик, определяющих перспективы предприятия  
по инновационному развитию [2]

Анализ способности предприятия к инновационному развитию определяется путем сравнения инноваци-
онного потенциала предприятия с оптимальным набором характеристик предприятия, восприимчивого к ин-
новациям. Основной задачей на этом этапе является определение факторов, препятствующих инновационному 
развитию предприятия, их нейтрализация и направления сил на его развитие.

Важными характеристиками предприятия, восприимчивого к инновациям, являются [3, с. 82]:
наличие условий для проведения самостоятельных фундаментальных и прикладных научных исследова- −

ний;
возможность внедрения в производство и массовый выпуск разработанного продукта; −
организационное, кадровое и финансовое обеспечение инновационной деятельности; −
доступ к научно-технической информации и возможности ее использования в инновационном процессе; −



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 6, 2016

415

наличие сбытовых возможностей для продвижения нового продукта на рынок и дальнейшее закрепление  −
на нем.

Готовность предприятия к инновационному развитию определяется множеством условий. Прежде всего, 
она зависит от выбранного стратегического направления инновационной деятельности предприятия. Реализа-
ция инновационной стратегии определенного типа требует разного ресурсного и организационного обеспече-
ния, технического и технологического потенциала, возможностей распространения нововведений.

Готовность предприятия к инновационному развитию в значительной степени определяется его восприим-
чивостью к инновациям. Общая модель восприимчивости предприятия к инновациям разработана американ-
скими учеными [5]:

В = f (Л, С, К),

где     В – восприимчивость предприятия к инновациям;
Л – личностно-психологические характеристики членов коллектива;
С – характеристики организационной структуры (структурные переменные);
К – характеристики внешнего окружения и межорганизационных связей (контекстуальные переменные).
Готовность предприятия к инновационному развитию можно разделить на экономическую, производствен-

ную, экологическую, психологическую и правовую. Экономическая готовность заключается в ресурсной обеспе-
ченности инновационного развития предприятия: наличие собственных средств и доступа к заемным и привле-
ченным источникам инвестиционных ресурсов, наличия квалифицированных кадров, мотивации сотрудников 
к инициаций, сырьевой и материальной обеспеченности предприятия [4, с. 64].

Производственная готовность заключается в технической и технологической готовности предприятия к ин-
новационному развитию, наличии производственных мощностей, возможности производства по конкурентоспо-
собным ценам.

Экологическая готовность заключается в возможности осуществления мероприятий по защите окружаю-
щей среды и человека от вредного воздействия нового производства.

Психологическая готовность отражает сложившийся морально-психологический климат в коллективе, его 
восприимчивость к прогрессивным изменениям, уровень мотивации в коллективе и наличие стимулов для твор-
ческой деятельности.

Правовая готовность предприятия к освоению новых изделий проявляется в правовой защищенности раз-
работчика, производителя и потребителя новой техники. Она предусматривает разработку правовых актов, ре-
гламентирующих отношения предприятий и отдельных лиц в процессе создания, изготовления, внедрения ин-
новаций, а также разработку инструкций, положений, методических материалов.

Таким образом, предложенная последовательность анализа способности и готовности предприятия к реа-
лизации инновационной политики и стратегии, реализуется в три этапа:

1. Анализ способности предприятия к инновационному развитию.
2. Оценка возможностей такого инновационного развития предприятия.
3. Анализ готовности предприятия к реализации того или иного стратегического направления инноваци-

онной деятельности.
Последовательная реализация этих этапов позволит определить потенциальные возможности предприя-

тия в реализации инноваций с учетом действия факторов, способствующих или, наоборот, препятствующих ин-
новационной деятельности, а также мотивационных и организационных переменных этой деятельности.

Научный  руководитель  – канд. экон. наук, доцент Бережная Н. И. 
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Анотація. Розглянуто сутність і зміст класифікації інновацій. Проаналізовано принципи складання кла-
сифікації інновацій. Запропоновано класифікацію інновацій за різними ознаками: етапами науково-технічного 
прогресу, за характером суспільної мети, за змістом та ін.

Ключові слова: інновація, класифікація, інноваційна діяльність, нововведення.

Аннотация. Рассмотрены сущность и содержание классификации инноваций. Проанализированы прин-
ципы составления классификации инноваций. Предложена классификация инноваций по различным призна-
кам: по этапам научно-технического прогресса, по характеру общественной цели, по содержанию и др.

Ключевые слова: инновация, классификация, инновационная деятельность, нововведение.

Annotation. The article considers the essence and content of the classification of innovation. Analized basis of 
preparation the classification of innovation. Also, the proposed classification of innovations according to various criteria: 
according to the stages of scientific and technical progress, the nature of public purpose, content, etc.

Кeywords: іnnovation, classification, innovative activity, innovations.

Перехід України до інноваційної моделі економічного розвитку та входження її в світовий простір ставить 
високі вимоги до управління підприємством взагалі, зокрема до управління інноваційною діяльністю, що сприяє 
його активізації.

Розробка класифікації актуальна та необхідна як для виразного розуміння проблематики впровадження ін-
новацій на підприємствах, так і для обґрунтованого підходу до рішення інноваційних задач на стратегічному та 
тактичному рівнях. 

Питання впровадження інновацій широко освітлені як у вітчизняній, так і в закордонній економічній літера-
турі. Так, у роботах С. Д. Ильєнкової, В. А. Василенко, Н. І. Ніроновича викладені питання управління інновацій-
ною діяльністю підприємства. Праці Р. А. Фатхутдинова та А. В. Васильєва в основному присвячені визначенню 
ролі і сутності терміна інновації [1–5]. Однак дотепер недостатньо дослідженими залишаються питання розробки 
класифікацій інновацій. Тому метою цієї статті є розробка теоретичних засад класифікації інновацій. 

Так, знання теоретичних основ інновацій дасть змогу створити на підприємстві ефективну систему управлін-
ня інноваціями. З цього погляду доцільно також розглянути їх класифікацію.

При класифікації інновацій необхідно дотримуватись таких принципів [1]:
комплексності набору класифікаційних ознак, що враховуються (для аналізу та кодування); −
можливості кількісного (якісного) визначення ознаки; −
наукової новизни і практичної цінності ознаки класифікації, що пропонується. −

Класифікація інновацій має конкретне практичне призначення, оскільки кожне підприємство має свій підхід 
до їх використання. Оскільки інновації вже стали невід’ємною частиною нашого життя, то необхідно приділяти 
велику увагу під час розгляду цьому питанню. 

Існує ціла низка ознак, за якими можемо поділити інновації підприємства.
Необхідно зазначити, що за етапами науково-технічного прогресу (НТП) виділяють такі види інновацій [2]:

технічні (з’являються у виробництві продуктів із новими або покращеними властивостями); −
технологічні (пов’язані із застосуванням поліпшених, більш досконалих способів виготовлення про- −

дукції);
організаційно-управлінські (вирішують завдання оптимальної організації виробництва, транспорту, збу- −

ту та постачання);
інформаційні (спрямовані на раціоналізацію інформаційних потоків, підвищення достовірності й опера- −

тивності отримання інформації);
соціальні (сприяють поліпшенню умов праці, вирішенню проблем охорони здоров’я, освіти, культури). −

© Шварц Н. С., 2016 
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За характером суспільної мети розрізняють інновації:
економічні, орієнтовані на прибуток (виробництво лікарських препаратів на експорт тощо); −
економічні, не орієнтовані на прибуток (екологічні тощо); −
спеціальні (військові, охорона здоров’я, освіта тощо). −

Класифікація за змістом дає змогу визначити спрямованість новації і мету, яку буде досягнуто за умов її реа-
лізації. Тому за цією ознакою відокремлюють [3]:

продуктові інновації, які орієнтовані на виробництво та використання нових (поліпшених) продуктів у  −
сфері виробництва або у сфері споживання, тобто на створення нової споживчої цінності, що приваблює більшу 
кількість споживачів;

інновації процесу, тобто нові технології виробництва продукції, організації виробництва й управлінських  −
процесів (дають переваги у витратах, продуктивності, якості);

ринкові інновації, які відкривають нові сфери застосування продукту або дають змогу реалізувати продукт  −
чи послугу на нових ринках і розширюють межі ринку, на якому працює підприємство.

Класифікація за ступенем новизни, яка сприяє визначенню організаційної форми створення і реалізації інно-
вацій, а також джерел фінансування інноваційного процесу. За цією ознакою виділяють такі інновації [4]:

базові (новий спосіб виробництва або раніше невідомий продукт, які започатковують чи дають імпульс  −
розвитку нової галузі). Такі інновації, як правило, створюються спеціалізованими науково-дослідними структу-
рами, потребують великих інвестицій і особливої організаційно-структурної форми; управління їх реалізацією – 
управління інноваційними проектами;

поліпшувальні (упровадження нових видів виробництв, що реалізують інноваційний потенціал базової  −
інновації; вони дають змогу поширювати і вдосконалювати базові покоління техніки, створювати нові моделі ма-
шин і матеріалів, поліпшувати параметри продукції, що випускається); здійснюються організаціями переважно 
самостійно, якщо потенціал базової інновації реалізований неповністю; потребують інвестування за рахунок влас-
них джерел, зокрема з фонду технічного розвитку;

псевдоінновації (інновації, які залучаються фірмами у технологічний процес чи продукт з метою затри- −
мання зниження норми прибутку і продовження життєвого циклу товару). Йдеться про зміну дизайну товару, 
способи його фасування чи пакування для привернення уваги споживача, створення у нього певного емоційного 
стану; здійснюються ці інновації у процесі оперативного управління інноваційною діяльністю і не потребують зна-
чних інвестицій.

Наведена в статті типологія дає можливість точніше ідентифікувати кожну інновацію, оцінити співвідношен-
ня різних типів нововведень у різних сферах суспільного життя, виявити динаміку та тенденції змін цих співвідно-
шень у різні періоди розвитку й одержати діагностику інноваційного стану підприємства, що може бути основою 
для подальшого планування його інноваційного розвитку.

Таким чином, класифікація інновацій дає змогу [4; 5]:
вдосконалити методи управління і форми організації виробництва та праці залежно від типу нововве- −

день;
сформувати організаційні структури управління науково-дослідними, дослідно-конструкторськими під- −

розділами та виробництвом (інноваційним процесом);
забезпечити оптимальне співвідношення витрат на фінансування інноваційних процесів з точки зору пер- −

спективного розвитку;
розробити систему стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві; −
спрямувати виробничий процес інноваційним шляхом. −

Адже головна мета підприємства полягає в отриманні максимального прибутку. Саме інноваційні процеси, 
що тривають на підприємствах, мають як максимізувати доходи, так і мінімізувати витрати.

У той же час головну мету інноваційної діяльності підприємств або організацій можна позначити як одер-
жання певного числа інновацій у вигляді нової продукції, технології, сировини, методів організації й керування 
тощо, що володіють певними (відповідним вимогам підприємства) характеристиками. Очевидно, що головна мета 
підприємства і його головна мета в інноваційній діяльності не є тотожними. 

Визначення необхідності впровадження інновацій та глибини змін пропонується проводити за трьома осно-
вними напрямами:

1. Визначається, чи задоволено підприємство динамікою своїх результатів господарської діяльності та ста-
ном фінансових ресурсів.

2. Визначається конкурентоспроможність підприємства за показниками задоволення споживачів, тобто за 
методом семантичного позиціювання
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3. Керівництвом підприємства визначається, яку конкурентну позицію на ринку планується зайняти: збері-
гати існуючу чи змінювати на іншу.

Отже, можна дійти висновку, що правильне розуміння класифікації набуває не менш важливого значення 
при впровадженні інноваційної діяльності. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Боярська М. О. 
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Анотація. Визначено досвід формування організаційних структур в іноземних корпораціях. Побудовано 
класифікацію факторів, які впливають на формування та використання організаційних структур управління 
підприємствами, розкрито сутність цих факторів на прикладі зарубіжних корпорацій.

Ключові слова: іноземний досвід, організація, управління, фактори, кластер, організаційна структура, 
корпорація.

Аннотация. Определен опыт формирования организационных структур в иностранных корпорациях. 
Построена классификация факторов, влияющих на формирование и использование организационных структур 
управления предприятиями, раскрыта сущность этих факторов на примере зарубежных корпораций.

Ключевые слова: зарубежный опыт, организация, управление, факторы, кластер, организационная 
струк тура, корпорация.

Annotation. Defined organizational structures forming experience in foreign corporations. Classification of factors 
that affect the formation and use of organizational management structure, the essence of these factors on the example of 
foreign corporations.

Кeywords: foreign experience, organization, management, factors, cluster, organizational structure, сorporation.

Постановка проблеми. Численні наукові праці, які стосуються проблем управління на мікрорівні, не полег-
шують підприємствам процесу створення нових і реорганізування існуючих організаційних структур управління. 
Навіть у великих іноземних компаній зі світовим ім’ям, які користуються послугами відомих консалтингових і ау-
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диторських організацій, наймають на роботу висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту, часто виника-
ють проблеми із нераціональністю будови організаційної структури управління, низькою якістю виконання функ-
цій окремими структурними підрозділами організацій, виникненням збоїв у ритмічності виробництва тощо. Це 
вказує на те, що теоретичних напрацювань щодо формування і використання організаційних структур управління 
підприємств недостатньо для розв’язання тих проблем, які виникають у господарській діяльності підприємств. 
Низький рівень формалізації факторів, які впливають на організаційні структури управління підприємствами,  
є причиною проблематичності їх раціонального формування і використання [1].

Цю проблематику у своїх роботах досліджували Таганов Д., Старостіна А., Каніщенко О., Маркіна І., Завад-
ський Й., Афонцев С., Бобина М., Болдырев А., Болдырев В., Гальчинський А.

Мета цієї статті – дослідити зарубіжний досвід формування організаційних структур корпорацій.
Виклад основного матеріалу. На формування і використання організаційної структури управління впливає 

також величина підприємства. Це також фактор внутрішнього середовища підприємства, дію якого можуть урегу-
льовувати власники або керівники підприємства. Численні приклади вказують на те, що величина підприємства, 
безумовно, є одним із визначальних факторів, які впливають на величину організаційної структури управління, 
чисельність функціональних і лінійних зв’язків у організаційній структурі управління, географічну диверсифіко-
ваність структурних підрозділів, кількість працівників у організації тощо. Попри це, фактом залишається неви-
значеність характеру впливу цього фактора на ефективність використання організаційної структури управління 
підприємством [2].

В умовах ринкових відносин, що характеризуються конкурентною боротьбою, передусім за ринки збуту, за 
споживачів, важливим фактором, який впливає на формування і використання організаційної структури управ-
ління підприємством, є рівень конкуренції у галузі та стан ринкової кон’юнктури. Це фактор зовнішнього серед-
овища, до якого підприємство змушене пристосовуватись. На практиці це пристосування виявляється у реалізації 
організаційних змін, якими чинні організаційні структури управління реорганізовуються у нові. Від того, наскіль-
ки точно керівники підприємства здатні ідентифікувати характер зміни кон’юнктури, залежить, наскільки адек-
ватними є рішення щодо посилення конкурентних позицій підприємства. 

Наведемо аналіз досвіду успішних іноземних і вітчизняних компаній щодо застосування вказаних технологій, 
а також технологій найму як найбільш значущих у формування трудового потенціалу. Вони наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Підходи щодо застосування технологій роботи з персоналом  

у деяких вітчизняних і зарубіжних компаніях [7]

Компанія Підходи

Hewlett Packard

 Генеральний директор визначає основні якості керівника: довіра та повага до індивідууму,  −
цілісність, обсяг досягнень, робота у команді, новаторство.
Найм здійснюється тільки на початковому рівні, підвищення у кар’єрі зі своїх власних кадрів. −
Передбачається особиста відповідальність за підвищення кваліфікації, оцінка сильних і слабких  −
сторін.
Міцні традиції забезпечують сприйняття підлеглими рольових моделей. −
Дається велика свобода дій для досягнення цілей −

Federal Express

Кожен рік керівник отримує оцінку і «індекс керівництва» за результатами оглядів, складених  −
його підлеглими.
Кожен рік встановлюються показники покращення «індексу керівництва», відсутність  −
покращення яких є негативним аспектом у кар’єрі.
Властивості керівника: сміливість, надійність, гнучкість, сумлінність, поміркованість, повага до  −
інших, навички управління людьми

Pepsi Найкраща можливість підвищення кваліфікації – підвищення у посаді. −
Працівник або виконує заплановані 2–3 показники, або залишає компанію −

Nucor

Кожен бере участь у виконанні єдиного показника з ісвоєю командою (наприклад,  −
фондорентабельність заводу – для всіх начальників цехів).
Найм здійснюється на початковому рівні, але залучаються також і досвідчені кадри на керівні  −
посади.
Винагорода за працю здійснюється через систему відповідних показників −

Особливості організаційного фактора в міжнародному менеджменті:
природа зарубіжного бізнесу; −
утворення закордонних відділень; −
керівництво зарубіжними відділеннями; −
взаємодія локальних ринків і компаній; −
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часові і географічні особливості; −
взаємозалежність структур і персоналу. −

Основне місце під час вивчення першого питання теми належить організаційним структурам управління 
міжнародних корпорацій. Наступні схеми ілюструють конкретні види організаційних структур міжнародних кор-
порацій.

Підприємець, який хоче вийти на зарубіжні ринки з одним або кількома видами нової продукції, як правило, 
вводить посаду керуючого з експорту, який підпорядковується керівнику відділу маркетингу. Компанії, які значно 
збільшили обсяг продажів на зарубіжних ринках, почнуть вивчати можливість створення у відповідних країнах 
своїх виробничих потужностей. Але частка зарубіжних продажів у загальному обсязі реалізованої продукції може 
залишатись відносно невеликою. Керівник зарубіжної виробничої філії підпорядковується віце-президенту або 
президенту всієї фірми. При цьому центральне керівництво фірми надає допомогу своїм зарубіжним філіям у пи-
таннях виробництва, маркетингу, фінансових і людських ресурсів [4].

Унаслідок подальшого зростання ділової активності фірми на міжнародних ринках вона звичайно створює 
спеціальне міжнародне відділення. При цьому всі функції, що забезпечують діяльність фірми на зарубіжних рин-
ках, концентруються у цьому підрозділі. Вводиться посада керівника такого підрозділу, який підпорядковується 
президенту фірми. Як правило, такий керівник має досить широкі повноваження у всіх функціях і видах діяльності 
зарубіжних філій.

Особливість дивізіональних структур полягає у значній автономності окремих відділень (дивізій), які 
об’єднуються між собою у великі глобальні підрозділи ТНК. У свою чергу, кожне відділення може мати продукто-
ву, функціональну структуру, орієнтовану на споживача.

Переваги:
місцева відповідальність нижнього рівня; −
акцент на локальних ринках і проблемах; −
поліпшення координації в регіоні; −
використання переваги економічної локалізації операцій; −
кращі комунікації; −
«обличчям до обличчя» з місцевим персоналом і проблемами; −
забезпечення чіткого вимірювання рівня підготовки для лінійних менеджерів. −

Недоліки:
потреба у значній кількості осіб зі здібностями лінійних менеджерів; −
ускладнення централізованого, економічнішого обслуговування (персонал, закупівлі та ін.) і прагнення  −

забезпечення такими послугами на регіональному рівні;
ускладнення контролю для вищого менеджменту. −

Фірми, що створюють дивізіональну структуру з міжнародним відділенням, мають відносно невеликий обсяг 
зарубіжних продажів порівняно з продажами всередині країни, обмежену номенклатуру продукції і географію 
зарубіжних ринків. Але внаслідок зростання зарубіжних продажів, розширення асортименту випуску продукції 
і просування фірми в нові економічні регіони міжнародна дивізіональна структура починає перешкоджати роз-
витку фірми.

Зв’язки між працівниками в межах проектів вагоміші (суцільні лінії), ніж у межах підрозділів (штрихові лі-
нії). І це цілком зрозуміло, бо саме проекти і є результатом діяльності фірми, а основні підрозділи постачають для 
кожного проекту відповідних фахівців.

Переваги:
орієнтованість на результат; −
підтримка професійної орієнтації; −
точне визначення відповідальності за продуктовий прибуток. −

Недоліки:
конфлікт в організації через розподіл влади; −
загроза виникнення суперечностей у керівництві; −
потреба у менеджерах, що ефективно керують людськими ресурсами. −

Горизонтальна диференціація означає поділ організації на підрозділи (філії, департаменти, відділи та ін.) за 
функціональним, продуктовим, географічним чи змішаним принципами і тягне за собою відносне відокремлення 
в корпорації бізнес-процесів, ресурсів, персоналу і т. ін. Звичайно, вертикальна і горизонтальна диференціації 
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пов’язані між собою [2].
Стосовно міжнародних корпорацій варто звернути увагу на три моменти:

ініціатором змін виступає, як правило, штаб-квартира, насамперед вище керівництво. Найбільші склад- −
нощі у проведенні змін виникають у зарубіжних відділеннях, які нерідко доводиться продавати через консерва-
тизм;

західна культура є сприятливішою для змін, ніж східна; −
ефективним для здійснення змін є міжнародні венчурні команди – спеціальні структуровані одиниці, від- −

повідальні за розвиток інноваційних проектів.
Висновки. Фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління 

підприємствами, доцільно класифікувати за кількома ознаками (за змістом, за характером, за силою впливу, за 
зв’язками, за джерелом виникнення, за рівнем урегульованості). У переліку ідентифікованих факторів найзначу-
щими виявились такі фактори, як цілі підприємства і його величина, а також професійна підготовка керівни-
ків підприємства, їх бачення, переконання та амбіції. У свою чергу, такі фактори, як укомплектованість струк-
турних підрозділів підприємства кадрами необхідної кваліфікації та рівень конкуренції у галузі та стан ринкової 
кон’юнктури, виявились найменш значущими.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Назаров М. К. 
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Анотація. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємства; дано характеристику ін-
вестіційній діяльності підприємства. Предметом дослідження є система економічних відносин, що склада-
ються під час інвестіційної діяльності підприємства, теоретичні передумови та методичні засади организації 
інвестіційної діяльності підприємств.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, підприємство, інвестиційна стратегія.

Аннотация. Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия; дана характери-
стика инвестиционной деятельности предприятия. Предметом исследования является система экономиче-
ских отношений, складывающихся в процессе инвестиционной деятельности предприятия, теоретические 
предпосылки и методические основы организации инвестиционной деятельности предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, предприятие, инвестиционная стратегия.

Annotation. The analysis of financial and economic activity of the enterprise, and opens describes the investment 
activities of the enterprise. The subject of research is the system of economic relations in the process of investment activity 
of the enterprise, theoretical background and methodological fundamentals of the investment activity of enterprises.

Кeywords: investments, investment, enterprise, investment strategy.

Проблематикою цієї статті є дослідження системного підходу до управління інвестиціями на підприєм-
стві, дослідження об’єктно-суб’єктної компоненти управління у взаємозв’язку з іншими системними елементами 
з урахуванням принципів управління, інвестиційних ризиків. Система управління інвестиціями на підприємстві 
включає: принципи управління, об’єкт, суб’єкт управління, інвестиційну політику підприємства, функції управ-
ління інвестиціями, правове, нормативне й інформаційне забезпечення, методи й інструменти управління.

Зупинимося на основних аспектах управління підприємницькими інвестиціями. Головна думка концепції 
«Управління інвестиціями в реальний сектор» полягає в тому, що цілеспрямований точковий вплив інвестора на 
ключові властивості об’єкта інвестицій дозволяє йому отримати глобальний контроль над надійністю та ефектив-
ністю власних вкладень, що можливо тільки в тому випадку, якщо основна діяльність об’єкта прозора. Створю-
ючи і налагоджуючи механізми контролю над тим, щоб фінансова та інвестиційна політика були підпорядковані 
прийнятій стратегії діяльності, інвестор формує ще одну ключову властивість – цілеспрямованість розподілу ре-
сурсів. Щоб організаційна структура відповідала прийнятої стратегії діяльності, а розстановка керівників здій-
снювалася відповідно до їх управлінських здібностей, інвестор підвищує надійність системи управління, встанов-
люючи достатній контроль над надійністю вкладень [3].

Слід погодитися з І. Кендалл і К. Роллінз про те, що основними параметрами інвестиційного проекту висту-
пають: характеристика відповідності вихідних результатів і фактичних витрат на плановий проект; встановлений 
ранг як міра значущості проекту з точки зору стратегії розвитку, досягнення основної мета якої сприяє проекту; 
відповідальна особа за проект; чистий грошовий потік (NPV); проекти-попередники і послідовники, з якими 
пов’язаний цей проект; планова дата старту та фактична дата старту; планова дата закінчення і фактична дата 
закінчення; дата початку отримання результатів проекту; планове і фактичне виконання бюджету; відхилення від 
фінансового плану (перевитрата / недорасходи коштів відповідно до бюджету); залишкові ризиковані інвестиції; 
поточний стан взаємопов’язаних інвестицій [4].

Таким чином, здійснюючи цільове інвестування з формування стратегічності діяльності, цілеспрямованості 
розподілу ресурсів і надійності системи управління, інвестор (підприємець) бере в свої руки долю своїх інвести-
цій, покращуючи, тим самим, інвестиційний клімат об’єкта не лише для себе, а й для інших інвесторів.

Управління інвестиціями й управління інвестиційним кліматом – два взаємодоповнюючих один одного еле-
мента, необхідних для реалізації цілей підприємницького інвестування. Різниця лише в тому, кто виступає ініці-
атором: інвестор або менеджер. Про управління інвестиційним кліматом можна говорити тільки в разі, якщо ті 
ж самі перераховані вище ключові властивості об’єкта створюються за ініціативою менеджера [2].

Через відсутність у керівників підприємств досвіду стратегічного планування, а часом і небажання замислю-
ватися про кардинальні шляхи розвитку підприємства в умовах нестабільного соціально-економічного середови-

© Шилов О. В., 2016 
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ща часто поведінка підприємств, їх менеджерів та інвесторів є імпульсивною, непередбачуваною, а то і руйнівною 
для цього середовища. Навпаки, наявність на підприємстві збалансованої системи стратегічного планування є 
одним із найважливіших чинників інвестиційної привабливості підприємств [1].

Найважливішою умовою конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є ефективні системи управ-
ління. На сьогодні багато підприємств планують розробити або розробляють власні системи управління кор-
поративними інвестиціями. При цьому найчастіше використується метод «проб і помилок», тобто розвиток 
відбувається на основі накопичених емпіричних знань. Недолік практичного досвіду в цій галузі відчувається  
і в консультаційних організаціях [4].

Відсутність ефективного управління призводить до втрат дефіцитних інвестиційних ресурсів. Тому доцільно 
узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід у цій області та розробити комплекс методичних рекомендацій  
з управління інвестиційними проектами в корпораціях.

Значний вплив на ефективність управління інвестиціями надає розподіл повноважень і відповідальності 
між різними підрозділами підприємств при здійсненні інвестиційних проектів.

Різноманітність видів діяльності і великі масштаби виробничих комплексів корпоративних структур поро-
джують значне різноманіття характеристик здійснюваних ними інвестиційних проектів. Різні інвестиційні про-
екти вимагають різних методів управління. Отже, інвестиційні проекти підприємства повинні класифікуватися 
залежно від особливостей управління ними [4].

В українських корпораціях системи управління стратегічними корпоративними інвестиціями розвинуті 
слабо. Практично не використовуються методи стратегічного планування. Типовим недоліком українських кор-
порацій є поєднання в одному підрозділі функцій стратегічного та тактичного планування приводить до доміну-
вання оперативного планування над стратегічним.

Масштаб проекту робить значний вплив на організаційну структуру управління проектом. Проектні органі-
заційні структури доцільно використовувати при управлінні великими інвестиційними проектами, де витрати на 
управління становлять незначну частину вартості всього проекту. При управлінні відносно невеликими проекта-
ми економічніше використовувати матричні та лінійно-функціональні організаційні структури. Аналіз практики 
господарювання українських корпорацій свідчить про високу ефективність жорстких матричних структур. Ці 
організаційні структури дозволяють ефективно контролювати результати здійснення проекту при відносно неви-
соких витратах на управлінський персонал [2].

Величезне значення для ефективності управління інвестиціями мають системи збору, зберігання й обробки 
інформації про плановані і реалізовані інвестиційні проекти. Реалізація інвестиційного проекту включає пере-
дінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну фази.

На передінвестиційній фазі інформаційні потоки пов’язані з формуванням бізнес-плану та ТЕО проек-
ту, а також їх узгодженням із планами і бюджетами корпорації. На інвестиційній фазі інформаційні потоки 
пов’язані з обліком, результатами реалізації проекту, їх порівнянням з планами коригувальних заходів. На екс-
плуатаційному етапі інформаційні потоки пов’язані з підсумковою оцінкою результатів проекту. Аналіз систем 
управління інвестиціями в найбільших українських корпораціях свідчить про слабке нормативне забезпечення 
процесів управління і численні інформаційні розриви. Наприклад, дуже часто не здійснюється підсумкова оцін-
ка результатів здійснення інвестиційного проекту. Фактично українські системи управління корпоративними ін-
вестиціями знаходяться на початкових етапах тривалого процесу розвитку. Тому значних успіхів у підвищенні 
ефективності управління інвестиційними проектами можна досягти за допомогою регламентації інформаційної 
взаємодії при здійсненні разних етапів інвестиційних проектів [3].

Таким чином, розгляд системи управління інвестиціями на підприємстві з урахуванням функцій управлін-
ня інвестиціями та процесу управління інвестиціями дозволяє виділити додаткові взаємозв’язки між компонен-
тами й елементами системи управління інвестиціями, уточнити зміст окремих функцій і етапів управління.

На основі проведеного аналізу управління інвестиційною діяльністю підприємства були виявлені деякі про-
блеми, такі як: слабка конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, відсутність ефективного управління, 
складність управління за рахунок різноманіття характеристик здійснюваних ними інвестиційних проектів, слабо 
розвинута система управління стратегічними корпоративними інвестиціями та ін. У цій статті пропонується для 
усунення цих проблем ряд пунктів: розвиватися і вчитися за принципом «проб і помилок», набиратися емпі-
ричних знань, узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід у цій області, класифікувати інвестиційні проекти 
підприємства тощо.

Оскільки інвестиції завжди будуть приваблювати, перспективи подальших досліджень у цьому напрямку 
дуже позитивні. Вони будуть приваблювати не тільки початкових підприємців, але й «акул» бізнесу з великим 
досвідом роботи.

Научный  руководитель  – канд. екон. наук, доцент Омелаєнко Н. М. 
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Анотація. Запропоновано вдосконалену модель рівнів потреб у мотивації, нове візуальне представлення 
рівнів задоволення потреб, що сприяють мотивації персоналу; розглянуто типи поведінки людей згідно з на-
веденою моделлю та їх особливості. 

Ключові слова: мотиваційний процес, потреба, співвідношення взаємодії потреб, управління персона-
лом, керівництво господарською організацією.

Аннотация. Предложена усовершенствованная модель уровней потребностей в мотивации, новое визу-
альное представление уровней удовлетворения потребностей, способствующих мотивации персонала; рассмо-
трены типы поведения людей согласно предоставленной модели и её особенности.

Ключевые слова: мотивационный процесс, потребность, соотношение взаимодействия потребностей, 
управление персоналом, руководство хозяйственной организацией.

Annotation. This article shows proposes an improved model of needs for motivation. А new visual presentation of 
levels to meet the needs, contributing to employee motivation. The types of behavior, according to information provided 
model and its features.

Кeywords: process of motivation, needs, the ratio of the interaction of needs, human resource management, 
management of a business organization.

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від вітчизняних підприємств активних дій 
з  підвищення ефективності їх функціонування. На сьогодні мотивація праці на підприємстві належить до числа 
найбільш важливих проблем управління персоналом. Незважаючи на те, що ефективність господарських проце-
сів є традиційним об’єктом вивчення для економістів, проблема результативності залишається поза увагою. 

Метою статті є дослідження впливу співвідношення потреб персоналу у владі, успіху та приналежності на 
ефективність прийняття управлінських рішень, а також дослідження мотивації персоналу через задоволення цих 
потреб.

Увага проблемі управління персоналом приділялась вітчизняними та закордонними вченими, такими як: 
Ф. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Емерсон, М. Фоллет, а також О. Шелдон, А. Файоль, Е. Мейо. Відомими авто-
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рами сучасних теорій мотивації на Заході стали А. Маслоу, Ф. Герцберг, Л. Портер, Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор,  
Д. Мак-Клелланд, В. Врум та ін. Серед українських учених внесок у створення та розвиток теорій мотивації нале-
жить таким ученим, як: М. Вольський, Г. Цехановецький, М. Туган-Барановський. М. Вольський вважав за необхід-
не поліпшувати фізичні, моральні й інтелектуальні умови існування людини; Г. Цехановецький вважав, що біль-
шість людей як «економічних особ» прагнуть поліпшити свій добробут за рахунок інших. М. Туган-Барановський 
одним із перших у світі розробив чітку класифікацію потреб, виокремивши п’ять їхніх груп: фізіологічні, статеві, 
симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні, потреби практичного характеру. Він особливого значення 
надавав психологічним почуттям, трудовим традиціям, моральним і релігійним поглядам [1].

Однак, як показує практика, сучасна вітчизняна мотивація виявляється малоефективною, оскільки зводиться 
переважно до оплати праці. Тому більшість підприємств України під час формування мотивації праці викорис-
товують накопичений світовий досвід, тобто пропонують на додаток до заробітної плати систему заохочувальних 
бонусів, зацікавлення в отриманні прибутку, участь в акціонерному капіталі.

Інтенсивне наукове осмислення проблеми мотивації трудової діяльності розпочалось із зародженням капі-
талізму. Одним із перших вивчав цю проблему з економічних позицій класик англійської політичної економії  
А. Сміт. У своїй роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.) він вказав на основні 
причини мотивації працівника: економічний інтерес, прагнення людини до одержання максимальної економіч-
ної вигоди і поліпшення власного добробуту. Погляди Сміта стали основою розроблених згодом теорій ринкових 
відносин і основних мотиваційних концепцій. Вперше термін «мотивація» використав у своїй статті А. Шопенга-
уер. Сьогодні вчені по-різному трактують це поняття (табл. 1) [2].

Таблиця 1
Тарктування поняття «мотивація»

Автор Визначення

Х. Хекхаузен Всього лише конструкт мислення, а не реально існуючий психологічний феномен

М. Альберт, 
М. Мескон, М. Хедоурі

Процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей 
організації

Е. Уткін Стан особистості, визначає ступінь активності та спрямованості дій людини в конкретній ситуації

У розвитку мотиваційних процесів у сфері праці можна зазначити зміну напряму вектора мотиваційних 
впливів у міру соціально-економічного розвитку суспільства. Від первісної орієнтації строго на підвищення про-
дуктивності праці мотивація поступово стала орієнтуватися на підвищення якості праці, стимулювання творчої 
активності, ініціативи і на закріплення працівників на підприємстві.

В кожній господарській організації обов’язково є дві системи: керуюча і та, якою керують. Для діяльності 
кожної із систем з метою підвищення ефективності потрібна своя мотивація. Для керованої системи (підлеглих) 
використовують мотивацію персоналу, для керуючої системи (керівництва) доцільною буде самомотивація. 

Мотивація персоналу – це комплекс матеріальних і нематеріальних стимулів, покликаний забезпечити якіс-
ну та продуктивну працю робітників, а також спосіб залучити в компанію найбільш талановитих фахівців і утри-
мати їх у штаті [3]. Працівник, мотивований задовольнити свою потребу, буде краще виконувати свої обов’язки. 
Кожен керівник приймає власні рішення, немає єдиного способу для успішного досягнення своєї мети. Саме 
тому є різні способи самомотивації, крім різних методів управління та побудови системи підприємства.

Науковий інтерес представляє теорія набутих потреб Девіда МакКлелланда, а саме потреби у владі, успіху 
та приналежності, оскільки з їх допомогою можна впливати на персонал. Факт різноманітних видів керівництва 
можна обґрунтувати тим, що підприємці знаходяться у різних середовищах і їх оточують різні зовнішні фактори. 
Дослідження впливу цих факторів у взаємодії з потребами у владі, успіху та приналежності на їх поведінку допо-
могло вдосконалити модель залежності на різних рівнях мотивації, що наведено на рис. 1.

 

Інституційний рівень 
мотивації

Управлінський рівень мотивації

Оперативний рівень мотивації

Рис. 1. Піраміда рівнів взаємодії потреб у мотивації
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На кожному підприємстві прийняття управлінських рішень з визначення різних рівнів «трикутника» є 
різним. Згідно з дослідженнями МакКлелланда зроблено пояснення до кожного рівня мотивації. Розглянемо їх 
більш детально.

Інституційний рівень. Передбачає собою таке співвідношення:
потреба у владі й успіху – 80 %; −
потреба в приналежності – 20 %. −

Такі люди зазвичай займають вищі керівні посади. Для них характерна потреба впливу на людей, до того 
ж не тільки в адміністративному сенсі, але і як лідера. Людям з таким співвідношенням не притаманне бажання 
бути в центрі уваги. Більше значення для них займає доведення справи до успішного закінчення. Що стосується 
підприємництва, то люди з інституційним рівнем мотивації для задоволення потреб схильні до підприємницької 
діяльності. Їм притаманні навички керівництва, вони воліють організувати якусь систему, яка сприятиме ефек-
тивній діяльності підприємства, з їх мінімальним до неї втручанням.

Управлінський рівень. Передбачає собою таке співвідношення:
потреба у владі й успіху – 65 %; −
потреба в приналежності – 35 %. −

Люди цього типу стають хорошими найманими працівниками або ж є управлінцями невеликого підпри-
ємства. Для них характерно вміння організувати персонал, однак вони не прагнуть брати на себе відповідальність 
за всю роботу. Вони віддадуть перевагу підкоритися вказівкам начальства, ніж самим вирішувати якісь більш 
важливі питання. Що стосується підприємництва, то люди з управлінським рівнем мотивації для задоволення 
потреб схильні до того, щоб працювати на самих себе з девізом «краще мене ніхто не зробить» (наприклад, юрис-
ти чи лікарі). Вони можуть організувати людей до ефективної діяльності, але не будуть упевнені в результаті їх 
роботи.

Оперативний рівень. Передбачає собою таке співвідношення:
потреба у владі й успіху – 35 %; −
потреба в приналежності – 65 %. −

До цього типу персоналу належать ті, хто відчуває постійну потребу в спілкуванні, і найчастіше віддає пе-
ревагу творчому підходу у своїй діяльності. Вони прагнуть бути хорошими і надійними працівниками, оскіль-
ки їм важливо бути потрібними як для керівництва, так і в колективі. Що стосується підприємництва, то люди 
з  оперативним рівнем мотивації для задоволення потреб не схильні до того, щоб бути підприємцями, особливо 
великими. Для них важливіше безпека та стабільність, що виражається в страху втратити робоче місце, і звичкою 
стабільно отримувати в один і той же час заробітну плату [4].

Проблема визначення ефективності діяльності підприємства та пошуку шляхів її підвищення є складною 
і такою, що важко формалізується. Адже будь-яке підприємство – це складна система, яку важко спростити, не 
втративши при цьому її суттєвих характеристик. Складний і неоднозначний процес мотивації кожної конкретної 
людини є унікальним і часто непередбачуваним. Запропонована теорія дозволить ефективно впливати на пер-
сонал через задоволення розглянутих потреб та допоможе приймати управлінські рішення, виходячи з того, до 
якого рівня «піраміди взаємодії потреб у мотивації» відносяться працівники.

Науковий керівникь  – канд. екон. наук, доцент Дзеніс О. O. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что безработица существует во всех странах мира. Эта пробле-
ма мешает реализовываться людям в жизни. Безработица, которая существует в нашей стране (Украине), связана 
с резким падением производства, высоким ростом инфляции и рядом других причин. 

Цель работы: показать причины безработицы среди молодежи, ее взаимосвязь с инфляцией, пути и пер-
спективы решения этой проблемы.

Безработная молодежь – это особая социальная группа, которая в определенное время не имеет таких цен-
ностей, как работа, и связанный с ней престиж, материального благосостояния. Значительную часть безработной 
молодежи составляют молодые люди – выпускники профессионально-технических и высших учебных заведений, 
которые получили профессию (специальность) и впервые выходят на рынок труда. Изучением проблем безра-
ботицы занимались такие ученые, как: Л. Галькив, И. Моцин, М. Папиев, А. Пижук, Я. Миклош, В. Федоренко  
и др. Вопросы взаимосвязи инфляции и безработицы исследовал А. Филлипс, в дальнейшем – П. Самуэльсон  
и Р. Солоу. Однако целый ряд вопросов, связанных с особенностями проявлений безработицы в Украине, требу-
ют дальнейшего изучения и развития. 

Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые 
способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.

Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей, 
не противоречащая законодательству и приносящая им заработок, трудовой доход.

Рынок труда – важная часть любой экономической системы, поскольку его состояние в значительной сте-
пени определяет темпы экономического роста этой системы. В то же время рынок труда является ключевым 
элементом социально-экономической политики, проводимой властными структурами.

В Украине еще не разработана целостная концептуальная модель трудоустройства выпускников государ-
ственных вузов. Поэтому проблема обеспечения занятости и трудоустройства молодежи является первоочеред-
ной задачей государства [1]. Основными факторами, влияющими на работу и включенность молодежи в трудовую 
деятельность, является личный потенциал и самооценка, мотивы и ценностные ориентации, степень профессио-
нального самоопределения, уровень и качество образования, место жительства, степень осведомленности, нали-
чие трудовой биографии, социальная защищенность и деятельность Государственной службы занятости и  т. д. 
Социально-экономические последствия молодежной безработицы являются более сложными и глубокими, чем 
безработица взрослого населения. Обычно, рассматривая последствия безработицы, в первую очередь обраща-
ется внимание на экономическую сторону этой проблемы. Действительно, следствием безработицы является 
невыпущенная продукция, а соответственно, уменьшение среднедушевого реального ВВП и снижение уровня 
жизни населения. Кроме экономических, безработица имеет существенные негативные социальные последствия. 
Длительная безработица приводит к потере самоуважения, квалификации, разладу в семье, увеличению пре-
ступности в стране. В условиях рыночной экономики проблема занятости молодежи становится особенно острой. 
Почти половина безработных в мире – молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Молодежь составляет лишь 4-ю часть 
от общего количества населения трудоспособного возраста, вероятность безработицы для молодых людей втрое 
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выше, чем для взрослых. Данная проблема актуальна и для Украины. Следует заметить, что общая численность 
безработных в нашей стране в возрасте от 15 до 70 лет по методологии МОТ выросла с 1417,6 тыс. чел. в 2007 г. до 
1785,6 чел. в 2010 г., т.е. с 6,4 до 8,1 % от экономически активного населения. В то же время потребность в рабочей 
силе на конец года сократилась с 169,7 тыс. чел. в 2007 г. до 63,9 тыс. чел. в 2010 г. Несмотря на такую негативную 
тенденцию, уровень занятости среди людей в возрасте 25–49 лет в 2010 г. достиг 75 % от общей численности насе-
ления соответствующей возрастной группы, однако среди молодых людей от 15 до 24 лет он составил всего 34,5 %. 
Данные представлены на рис. 1, 2 и 3 [2].

 

2007 2008 2009 2010 2012

1417,6 1425,1
1785,6 1732,7
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Год

Показатель

Рис. 1. Безработное население (по методологии МОТ)
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Рис. 2. Уровень безработицы населения по возрастающим группам [4]
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Рис. 3. Уровень безработицы населения по возрастающим группам [4]

Государственное нормативное регулирование молодежного сегмента рынка труда является слишком 
сложным, не всегда соответствует современной жизни, требует внесения определенных корректив и измене-
ний. Масштабный нормативно-правовой массив молодежной сферы не до конца систематизирован, он требует 
определенного совершенствования и более внимательного отношения к его формированию. Законодательно за-
креплены обязательства государства по предоставлению трудоспособной молодежи первого рабочего места на 
срок не менее двух лет, данное положение закреплено в ст. 197 Кодекса законов о труде и ст. 7 Закона Украины  
«О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине». Действие этих норм распростра-
няется прежде всего на молодежь, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, про-
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фессиональных, учебно-воспитательных и высших учебных заведениях, завершила профессиональную подготов-
ку и переподготовку, а также освободилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы. Но 
действие этой статьи распространяется только на лиц, подготовка которых осуществляется по государственному 
заказу. Кроме этого, законодательством не предусмотрена ответственность за возможность отсутствия рабочих 
мест на предприятии, на которое отправляется молодой специалист. Таким образом, его право – оспорить такое 
решение в случае отказа в приеме на работу в связи с отсутствием рабочих мест на предприятии, куда его на-
правляют.

Итак, государство гарантирует молодежи право на труд, но из-за отсутствия достаточного практического 
опыта, социально-правовых и профессиональных знаний, а порой моральной неподготовленности к конкурен-
ции на рынке труда, реализовать свое право на труд молодым гражданам достаточно сложно. Следовательно, 
можно утверждать, что законодательством недостаточно определена ответственность работодателей за отказ 
в трудоустройстве молодых граждан, отсутствуют нормативные документы об экономическом стимулировании 
работодателей, создающих рабочие места для соответствующих категорий молодежи сверх установленной кво-
ты. Нужен совершенный механизм регулирования занятости различных категорий молодежи, который учитывал 
бы финансово-социально-экономические возможности государства, региона и предприятия. Пути достижения 
социальной политики. Проблема защиты населения решается по-разному в рамках определенной социально-
экономической формации, существующей в рамках определенной страны. В Украине в условиях переходного 
периода основной груз ответственности ложится на государство, в то же время возрастает и роль рыночной эко-
номики в проведении социального процесса. В соответствии со ст. 25 Декларации прав человека современное 
правовое государство должно гарантировать право на такой уровень жизни, который учитывает обеспечение 
едой, жильем, необходимым для поддержания уровня жизни и здоровья [3].Чтобы обеспечить такую защиту, 
государство должно установить все эти принципы в законном порядке и утвердить механизм их реализации 
и функции предоставления социальной поддержки.

Улучшению положения молодежной занятости может способствовать: разработка и принятие специаль-
ного Закона «О гибких и нестандартных организационных формах занятости», который предусматривал бы ши-
рокое использование гибких графиков рабочего времени и закреплял условия действия временных и сезонных 
контрактов; создание отдельной биржи труда (или специальных отделов) именно для трудоустройства молоде-
жи; разработка проектов, ориентированных на финансирование активных мер содействия занятости молодежи. 
Установление доплат к окладам молодым работникам (данное мероприятие может выступить определенным 
стимулом к поиску работы молодыми людьми); разработка и внедрение действенного механизма финансовой 
и иной поддержки предприятий, учреждений и организаций, участвующих в реализации этой программы.

Настойчивость молодежи, которая действительно хочет работать совместно с реализацией эффективной 
молодежной политики государства, направленной на получение молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет ра-
боты с достаточными условиями труда приведут к улучшению ситуации с безработицей молодежи и уровня эко-
номического развития государства в целом. Эффективное решение проблемы трудоустройства молодежи даст 
толчок к развитию отечественной экономики, способствовать становлению Украины как стабильного, развитого 
и процветающего государства.

Научный  руководитель  – канд. экон. наук, доцент Филатов В. М. 
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Анотація. Розглянуто три світові  моделі науково-інноваційного розвитку. Проаналізовано основні від-
мінності й особливості цих моделей. Порівняно обсяги інвестицій у розвиток інноваційної діяльності  постін-
дустріальних країн.

Ключові слова: інвестиції, модель науково-інноваційного розвитку країни, потенціал.

Аннотация. Рассмотрены три мировые модели научно-инновационного развития. Проанализированы 
основные отличия и особенности данных моделей. Были сопоставлены объемы инвестиций в развитие иннова-
ционной деятельности постиндустриальных стран.

Ключевые слова: инвестиции, модель научно-инновационного развития страны, потенциал.

Annotation. The article examined three world models of scientific innovation. Basic differences and features of 
these models are analysed. The volumes of investments were confronted in development of innovative activity of the de-
veloped countries.

Кeywords: investment model of scientific and innovative development of the country’s potential.

Процеси глибоких теоретичних і практичних питань розвитку інновацій займають важливе місце в сучасній 
науці. Зростання ВВП на душу населення призводить до посилення значення розвитку інновацій, що являється 
актуальним питанням для вітчизняних і зарубіжних досліджень. Термін «інновації» науковці кожної країни тлума-
чать по-своєму, тому взагалі під цим поняттям розуміють створення нових продуктів, а також технологічні зміни, 
які призводять до економічного прориву держави. 

Інноваційна діяльність країни неможлива без  інвестицій в науково-дослідницькі та дослідно-конструкторскі 
роботи (НДДКР). Рівень інвестиційних вкладень Европейського Союзу значно менший, ніж у Сполучених Штатах 
Америки. Це доводить той факт, що кількість фірм та інноваційних організацій у сфері фінансових послуг США 
більша, а у країнах ЄС – обмежена. 

Проаналізувавши статистичні дані, можна помітити, що за останні роки європейські країни спрямовують на 
НДДКР 1,9 % ВВП. У сфери медицини, фармацевтики й авіації тощо Європейський Союз вклав понад 164 млрд 
євро, на той час як Америка – 288 млрд євро. Кількість патентів в Японії складає 52 437 (на мільйон населення до-
водиться 412 патентів), США займає перше місце в світі за кількістю патентів – 64 967 заявок) [1; 9].

Залежно від обсягу та використання інвестицій, які виділяються на розвиток галузей, всі держави можна від-
нести до однієї з трьох світових моделей науково-інноваційного розвитку. Перша модель характеризується швид-
ким розвитком і значним поширенням новацій на світовому ринку (представниками моделі є США, частина Євро-
пейських країн). Для другої моделі притаманні високі показники втілення інновацій та  науково-технічне лідерство 
(прикладом є Японія, Південна Корея, Китай). Третя модель несе в собі всебічний розвиток і реалізує новітні впро-
вадження у технічний прогрес країни (Таїланд, Туреччина, Португалія, Чилі та Йорданія) [3]. 

На цей час провідне місце у світовому рейтингу розвинених країн посідають держави-лідери, такі як Японія, 
Сінгапур, США, Канада, Німеччина, Франція, Великобританія та ін. Ці країни досягли високого рівня розвитку 
в  економічній, соціальній, політичній, технологічній та інноваційній сферах завдяки тому, що вони усвідомлю-
ють власні переваги та недоліки або в іншому випадку зможуть удосконалити свої навички для майбутніх змін у 
країні. 

Країна, яка інвестує великий обсяг коштів у розвиток інноваційної діяльності, – це США. Освіта в Америці 
займає провідні позиції у світі, оскільки там нараховується 150 першокласних університетів (Гарвардський, Йель-
ський, Стендфорський). В них зосереджена значна кількість досліджень у сфері прикладних наук, яким навчають 
нобелівські лауреати та професори. Особливістю американських університетів від всіх інших є система «грантів по 
рейтингу». В країні регулярно відбувається розподіл навчальних закладів по рейтингу, який проводять серед одно-
профільних факультетів. Така система дуже важлива для залучення студентів, тому заклади докладають немало зу-
силь для того, щоб привернути до навчання найкращих, знаючих професорів і впровадити нові методи навчання. 
Також, окрім університетів, фундаментальною дослідницькою роботою займаються Інститути вищих досліджень. 

© Щербініна С. С., 2016 
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Їх задача: підвищення кваліфікації кадрів, які після захисту звання мають пройти стажування в інститутах, для яких 
спеціально відбирають дослідників або відомих професорів, які працюють довгий період на посаді. 

Наступною особливістю інноваційної діяльності Америки є Національні лабораторії. На відміну від України, 
це величезні інститути з великою кількість співробітників, які загальними зусиллями виконують дослідження. Ста-
тистичні дані показують, що на території США налічують 17 лабораторій, а в Україні їх кількість складає 7 [7].

Крім цього, у країні є велика кількість приватних дослідницьких корпорацій. Вони обслуговують інтереси 
американських державних відомств і приватних компаній, займаючись при цьому прикладними та фундамен-
тальними дослідженнями на комерційній основі. Трансфер технологій США здійснюється переважно з універси-
тетів у промисловість за допомогою венчурних компаній (нараховують 106) шляхом створення всередині компаній 
великих дослідницьких підрозділів. За даними американських аудиторських компаній, інвестиції венчурного капі-
талу за останні 15 років збільшились з 7,6 до 41,6 млрд доларів [4].

Характеризуючи в цілому інноваційну діяльність Америки, слід особливо підкреслити важливу роль уні-
верситетів. Незважаючи на величезні заслуги Національних лабораторій, нещодавно державою обговорювалась 
можливість їх скорочення та часткового закриття через зменшення обсягу державного фінансування. Головною 
відмінністю американських університетів є можливість за рахунок великих заробітних плат залучати найкращих 
світових професорів, лауреатів зі всього світу, а отже, навчати велику кількість студентів, які пізніше залишаються 
в країні, більша частина яких отримає громадянство і оселиться у США.

Аналізуючи інноваційний потенціал Японії, можна сказати: що при всій економічній потужності цієї країни 
інноваційний потенціал значно відстає від потенціалу Сполучених Штанів Америки. Роль університетів та загаль-
ноосвітніх закладів значно менша, ніж роль дослідницьких лабораторій, світових корпорацій або фірм. Це пояс-
нює той факт, що вся діяльність Японії не спрямована на фундаментальний розвиток країни. Значну увагу в дер-
жаві приділяють створенню та вдосконаленню технічних інновацій, новітніх механізмів і високоякісних систем. 
Починаючи з середини минулого сторіччя Японія почала закупати іноземні патенти та в поєднанні зі швидким 
інноваційним розвитком швидко змогла домогтися значних успіхів у галузях електроніки, робототехніки, нанотех-
нологій і навіть змогла витіснити провідного світового лідера – США зі сфери машинобування. На сьогодні «країна 
Сонця» швидкими темпами розвивається в галузі прикладних інженерних розробок, постійно втілюючи з цим 
нові дослідження в інноваційних галузях.

Особливістю інноваційної діяльності країни є орієнтація на виробництво якісних продуктів високотехноло-
гічної сфери, які будуть експортуватися в інші країни. Все це завдяки модернізованим засобам виробництва, якості 
й акуратності виробників при створенні товарів і відповідальності за випущену продукцію, яка спрямована на 
широке коло споживачів. 

Станом на 2010 рік сума експортованих товарів склала 765,2 млрд доларів. В 2013 році Японія зареєструвала 
265 тисяч заявок на патенти. Потенційними партнерами країни є: Китай – частка в експорті складає 18,88 %, США – 
16,42 %, Республіка Корея – 8,13 %. Головними товарами на експорт є: нафта, зріджений природний газ, текстильні 
вироби, мікросхеми, комп’ютерна техніка та морепродукти [8].

До країн – представників третьої моделі науково-інноваційного розвитку відносять Туреччину, Йорданію, 
Чилі, Таїланд, Португалію. Відмінність країн цієї моделі від інших: розвиток у фундаментальних і прикладних на-
уках дуже низький, та рівень розвитку сільського господарства відіграє значну роль в економіці країн. Інноваційна 
політика спрямована на запозичення, співпрацю та розповсюдження, а не на створення та розвиток нових техно-
логій і товарів. 

На сьогодні Туреччина – країна, яка не відрізняється найбільшою інноваційною активністю економіки. Ціка-
вим залишаться той факт, що в 2001–2002 рр. переважну кількість іноземних студентів у США складали студенти 
з Туреччини та Таїланду. Наукова галузь країни несе втрати серед аспірантів. Як показують дані, один кандидат 
наук на 34 000 людей з населення. Згідно з науковою статистикою: 38 % всіх аспірантів є спеціалістами в області 
математики, природних наук та інженерії, а відомі в світі комп’ютерні науки зовсім не популярні в Туреччині, бо 
лише 3 % студентів пов’язують себе з цим напрямом [2]. 

На сьогодні країна активно працює над створення власної національної інноваційної системи. В 1963 році була 
створена «Рада з науки і технологій» – центральна установа, яка відповідає за створення наукових досліджень. В 
повноваження входять формування науково-технологічної та інноваційної політики, грантове фінансування, пошук 
молодих талантів і вихід у світ наукових статей і публікацій. Рада також дає можливість молоді стажуватися за кор-
доном, здійснює обмін студентами та проведення олімпіад, а також багато інших видів підтримки для студентів.

За останні роки в Туреччині було створено 12 технопарків і зон технологічного розвитку, які потрібні для 
співпраці між університетами та виробничими підприємствами. В них формуються особливі умови праці, фі-
нансова підтримка держави, додаткові умови для співпраці між дослідницькими центрами та компаніями – ви-
робниками (держава додатково збільшує на 30 % фінансування при співпраці) [5]. Все більших обертів набуває 
впровадження в освітній процес дистанційного навчання, технологій комунікацій і цифрових телекомунікацій. 
Швидкими кроками втілюється менеджмент не тільки в університетах (наука введена в 52 з 77 університетів), а й на 
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підприємствах країни. В 2013 році було подано 4 392 заявок на патенти. Статистичні дані показують, що зовнішьо-
торговий оборот склав 403,5 млрд доларів, експорт – 151,8 млрд доларів та імпорт – 251,6 млрд доларів. Країнами – 
споживачами продукції з Туреччини залишаються: Німеччина – обсяг продукції складає 8,6 % (13,7 млрд доларів), 
Ірак  – 11,9 млрд доларів, Великобританія, Росія та ін. [6].  

Таким чином, були проаналізовані три моделі науково-інноваційного розвитку. Отже, хотілося б відзначити 
роль третьої моделі інноваційного розвитку. Деякі країни у світі відомі своїми відкриттями у сфері інновацій, але 
велика кількість країн мають дуже низький рівень економічного розвитку через нестачу ресурсів, застарілі та не-
модернізовані засоби виробництва, відсутність потенціалу у галузі фундаментальної та прикладної науки – таким 
державам слід приділяти більше уваги. Слід розвивати інноваційний потенціал країн відповідно до третьої моделі, 
тобто робити акцент на використанні нових продуктів і технологій, на розвиток освіти та суспільного життя, сфери 
послуг, менеджменту, туризму, підвищувати рівень кваліфікації працівників та удосконалювати виробництво. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Томах В. В. 

Література: 1. Городникова Н. В. Индикаторы инновационной деятельности : статист. сб. / Н. В. Городникова,  
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Возможности и перспективы инновационной технологии государственно-частного партнерства в финансирова-
нии транспортной инфраструктуры / Т. Г. Попадюк, К. Л. Шевалдина // Управление экономическими системами: 
электрон. науч. журнал. – 2014. – № 8. – С. 85–88. 8. Світовий Атлас даних [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://knoema.ru/atlas/ranks/. 9. Японія в міжнародних економічних відносинах [Електронний ресурс]. – 
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Annotation. The article deals with the definition of “marketing”, an improved definition, defined goals and market-
ing objectives. We consider marketing types: oriented product, a product or service, customer-oriented, target audience, 
integrated marketing.

Кeywords: marketing, enterprise activities, objectives and marketing types.

В современных условиях конкурентной борьбы шанс на победу имеют только те предприятия, которые мак-
симально эффективно используют методы и приемы маркетинга в своей деятельности. Проблеме маркетинга по-
священы труды таких ученых, как: Ламбен Ж.-Ж. [1], Котлер Ф. [2], Пашкус Ю. [3], Швальбе Х. [4]. Несмотря на 
значительное количество работ, посвященных маркетингу, единого общепринятого взгляда на маркетинг не суще-
ствует, что и обуславливает актуальность написания данной статьи.

Маркетинг – это особая система управления компанией, направленная на изучение и учет спроса и требова-
ний рынка с целью грамотной ориентации производственной деятельности компании на выпуск конкурентоспо-
собной продукции [1]. Такая продукция должна отвечать определенным технико-экономическим характеристи-
кам, а ее реализация – обеспечивать предприятию получение максимальной прибыли и стабильное положение 
на рынке. Понятие маркетинга как раз и заключается в производстве такого продукта, обеспечении сбыта и дости-
жении максимального уровня рентабельности.

Маркетинг – это деятельность по разработке, производству и продвижению товаров и услуг от производи-
теля к потребителю. Существует множество определений маркетинга как процесса направления потока товаров 
и услуг от производителя к потребителю или пользователю. Маркетинг – это более широкое понятие, чем де-
ятельность по продаже и рекламе. Деятельность по продаже и рекламе – лишь некоторый аспект маркетинга. 
Маркетинг – целевая, стратегическая и управляемая деятельность, проходящая через все этапы – от разработки 
товара, его продвижения на рынке до продажи и послепродажного обслуживания. Маркетинг представляет собой 
полный процесс движения продуктов и услуг от производителя к потребителю.

Маркетинг в любой организации – это управленческая деятельность по планированию и выполнению при-
нятых решений, связанных с производством и продажей определенных товаров и услуг с целью удовлетворения 
нужд определенной группы людей, поставивших перед собой конкретную цель. Маркетинг является стандартом 
жизни общества.

Вообще существует более 2000 определений маркетинга, однако понятие и сущность маркетинга состоит 
в простой истине – это максимальное удовлетворение потребностей потребителей и, соответственно, получение 
максимальной прибыли. Основатель теории маркетинга Филипп Котлер утверждает: «Маркетинг – вид человече-
ской деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [1]. Некоторые из 
определений понятия маркетинг представлены в табл. 1.

Таблица 1
Определения понятия «маркетинг»

Определение Автор
Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний 
людей и организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, 
представляющими ценность для покупателя

Ж.-Ж. Ламбен [1, с. 152]

Маркетинг – все, что помогает продажам В. Тюшин [6]
Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 
потребностей посредством обмена Ф. Котлер [2, с. 84]

Маркетинг – понятие комплексное, оно включает все виды деятельности, связанные с обменом между 
людьми или странами, желаний потребителей, направленные на удовлетворение потребностей Ю. Пашкус  [3, с. 64]

Маркетинг – это сумма всех действий в рамках политики товарооборота с целью создания, 
поддержания и расширения рынка X. Швальбе [4, с. 24]

Маркетинг согласно его широкому пониманию – это социально-управленческий процесс, 
посредством которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают 
то, в чем они нуждаются

Е. Голубков  [5, с. 49]

Маркетинг играет важную роль в деятельности всех организаций, будь то некоммерческие учебные заведе-
ния, курорты или производители туристских товаров и услуг с целью извлечения собственной прибыли. Суть 
маркетинга состоит в предоставлении в нужное время и в нужном месте необходимого товара или услуги по не-
обходимой цене.

Так что, маркетинг – это уникальная система управления компанией, начальной точкой которой считается 
удовлетворение потребностей потребителей, а конечной – прямопропорциональная прибыль. В соответствии с 
этой логикой выстраиваются цели маркетинга.
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Цели маркетинга [2]:
максимум потребления – максимум прибыли;  −
повышение степени удовлетворения потребителя от покупки продукта или услуги;  −
максимально широкий выбор для потребителей;  −
повышение качества жизни (за счет улучшения качества, расширения ассортимента, доступности товара).  −

Достижение вышеперечисленных задач маркетинга – это коренная сущность бизнеса. Задачи маркетинга  – 
это задачи успешного бизнеса. Если вы рассчитываете продержаться на рынке не один год и продержаться на 
лидирующих позициях, вы должны играть по правилам маркетинга [2]. Задачи маркетинга на предприятии обу-
словлены следующими предпосылками:

стратегический анализ ситуации;  −
анализ хозяйственного портфеля;  −
выработка стратегии развития компании.  −

Задачи маркетинга более конкретны:
сегментирование рынка;  −
анализ сегментов;  −
отбор целевых сегментов;  −
выбор общей стратегии на данном сегменте.  −

Маркетинг подразделяется на [3]:
ориентированный на продукт, изделие или услугу;  −
ориентированный на потребителя, целевую аудиторию;  −
интегрированный маркетинг.  −

Первый вид маркетинга, ориентированный на продукт, нельзя назвать идеальным. Если ваши преимущества 
ограничиваются отличной продукцией, пусть качественной и доступной, этого недостаточно для успеха на рынке.

Второй вид маркетинга, ориентированный на потребителя, более успешен. Будете знать все о своей ауди-
тории и ее желаниях – ваш продукт или услуга будут востребованы. Изучение запросов потребителей – вот ваша 
первостепенная задача.

Третий вид маркетинга – совмещенный, интегрированный – ориентирован на продукт и на потребителя од-
новременно. Естественно, это наиболее эффективный подход. Когда усилия направлены на всемерное снижение 
рисков предприятия, как со стороны качества продукции, так и со стороны спроса, – результат превзойдет ваши 
ожидания [4].

Чтобы интегрированный маркетинг был жизнеспособным, необходимо выполнение следующих условий на 
предприятии:

оперативная реакция на любые изменения на рынке;  −
диагностика любой неудовлетворенности потребителей;  −
точный выбор продукции или услуг.  −

Это основные виды маркетинга, исторически сложившиеся типы, по которым живет бизнес. Не зря иногда 
употребляют словосочетание «философия маркетинга». Это действительно философия, и чтобы понять ее и ис-
пользовать, нужно думать и о выгоде, и о потребителях.

В экономической литературе существует множество определений маркетинга, вытекающих из различного 
понимания его сущности и задач. Под традиционным маркетингом понимается концепция сбыта предприятия, 
заключающаяся в ориентации сбыта на спрос имеющихся в настоящее время на нынешних рынках предприятия 
потребителей, и продажа им уже произведенных товаров, т.е. ориентация на рынок не является главной задачей 
предприятия, наоборот, рынок должен уже обладать достаточной способностью к потреблению произведенных 
предприятием товаров [5].

Главное место в реализации концепции сбыта отводится чисто сбытовым подразделениям предприятия, за-
дача которых в этом случае сводится к поиску рынков с наиболее благоприятными условиями сбыта и к реализа-
ции продукции имеющимся на этих рынках потребителям. 

Современный маркетинг, в первую очередь, ориентируется на запросы рынка, приспосабливая для этого 
предложение товаров предприятиями. Задачей маркетинга становится не только ориентация на продажу уже 
произведенных товаров, но и всестороннее изучение потребностей и возможностей потребителей [6]. Эти выяв-
ленные потребности становятся исходным пунктом всех принимаемых на предприятии решений и действий. Та-
кое понимание маркетинга делает его не частной функцией предприятия, реализуемой отделом сбыта, а интегри-
рованной концепцией управления предприятием в целом. 
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При создании службы маркетинга на предприятии необходимо обратить внимание на вопросы: какое место 
занимает служба маркетинга в структуре организации; как она взаимодействует с другими службами; функции 
отдела маркетинга; образование и численность сотрудников службы маркетинга; материальная база и принципы 
формирования маркетингового бюджета. 

Таким образом, фирма должна разработать такую структуру службы маркетинга, которая в состоянии взять 
на себя всю маркетинговую работу, в связи с чем именно разработка методического обеспечения для усовершен-
ствования системы маркетинга и будет объектом дальнейшего исследования.

Научный  руководитель  – канд. экон. наук, доцент Томах В. В. 
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Анотація. Розглянуто можливості впровадження нової страхової послуги в зв’язку з виявленням ризику 
коригування митної вартості при здійсненні митного оформлення товарної партії, вміщеній в митний ре-
жим імпорту.

Ключові слова: митна вартість, страхова послуга, страховий випадок, тарифна політика.

Annotation. The possibility of the introduction of new insurance services in connection with the detection of the 
risk adjustment of the customs value of the implementation of the customs clearance of a consignment placed in the import 
customs regime.

Кeywords: customs value, insurance service, insurance case, the tariff policy.
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Риск корректировки таможенной стоимости стал видимым благодаря большой вероятности его наступле-
ния. Так, в январе – августе 2014 года на Запорожской таможне было принято 631 (37 % от всех таможенных 
оформлений за период) решение о корректировке таможенной стоимсоти. Исходя из анализа судовой деятель-
ности в категории судебных разбирательств по поводу корректировки таможенной стоимости за 03.05.2014, из 
225 дел было принято решение по отмене корректировки в 61 % случаев, значит, не было удовлетвнорено 39 % 
исков. Значит, обобщая, ориентировочно из 37 % принятых решений о корректировке ТС, предполагая, что все 
субъекты ВЭД подадут иски в суд, 39 % из этих исков не будут удовлетворены. То есть относительная вреоятность 
наступления страхового случая будет ориентировочно равна: 

0,37 × 0,39 = 0,1443 ≈ 0,15.

Поэтому, исходя из вероятности реализации риска корректировки таможенной стоимости, необходимо 
проанализировать возможность внедрения новой страховой услуги, которая будет способна предотвращать реа-
лизацию риска или эффективно возмещать ущерб. 

Для создания страховой услуги необходимо определить объект страхования. В данном случае объектом 
страхования является риск корректировки таможенной стоимости органами доходов и сборов при таможенном 
оформлении безакцизного товара, помещенного в режим импорта; разница стоимостей импортной пошлины на 
товар, дополнительного импортного сбора (до 01.01.2016), НДС, заявленных субъектом ВЭД и скорректированных 
органами доходов и сборов Украины. 

Следующим шагом станет определение факторов, влияющих на принятие решения о корректировке та-
моженной стоимости при таможенном оформлении товарной партии в таможенном режиме импорта, а также 
определение предлогов, под которыми таможенные органы могут повысить таможенную стоимость. Основными 
предлогами для решения органов доходов и сборов корректировки заявленной декларантом таможенной стои-
мости являются: 

Требование предъявить дополнительные документы для определения таможенной стоимости товара.  −
Применение метода определения таможенной стоимости по цене договора об идентичных (аналогичных)  −

товарах. 
Ссылка таможенных органов на данные собственной внутренней информационной базы.  −
Ссылка на таможенную  стоимость, заявленную в других таможенных декларациях.  −
Постановление Кабинета Министров Украины «Об использовании в системе управления рисками  −

ориентировочных показателей таможенной стоимости товаров» от 16.09.2015 № 724. 
Также следует определить следующие факторы реализации риска: 

неправильное декларирование таможенной стоимсоти товарной партии декларантом; −
неправильное указание страны-производителя; −
расхождение таможенной стоимости товарной партии с таможенной стоимостью идентичных или  −

аналогичных товарных партий;
коррупционная составляющая таможенный органов.  −

Для успешной реализации страховой услуги необходимо определить случаи, при наступлении которых они 
не становятся страховыми событиями, к примеру: 

страхователь не предоставил все необходимые документы при оформлении таможенных товаров;  −
страхователь не выпустил товары в свободный оборот после увеличения таможенной стоимости товарной  −

партии; 
в грузовом транспорте страхователя при таможенном оформлении обнаружен недостаток или излишек  −

товаров (согласно ранее поданной страховику таможенной декларации), который мог негативно повлиять на та-
моженную стоимость товара, определяемую органами доходов и сборов; 

после события корректировки таможенной стоимости страхователь не обратился с иском в суд для отмены  −
решения ОДС о корректировке таможенной стоимости. 

Для внедрения каждой страховой услуги необходима правильно изложенная тарифная политика. В этой 
статье приведен пример создания тарифной политики для внедрения страховой услуги по страхованию коррек-
тировки таможенной стоимости. 

При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактических данных о результатах проведения 
страховых операций, т. е. статистики по величинам q (вероятность наступления страхового случая), S и Sв, эти ве-
личины могут оцениваться экспертным методом либо в качестве них могут использоваться значения показателей-
аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов либо пояснения по обоснованности выбора 
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показателей-аналогов q, S, Sв. Что касается средней выплаты к средней страховой сумме (Sв/S), то рекомендуется 
принимать не ниже [1]:

0,3 – при страховании от несчастных случаев и болезней, в медицинском страховании;
0,4 – при страховании средств наземного транспорта;
0,6 – при страховании средств воздушного и водного транспорта;
0,5 – при страховании грузов и имущества, кроме средств транспорта;
0,7 – при страховании ответственности владельцев автотранспортных средств и других видов ответственно-

сти и страховании финансовых рисков. 
Вычисление страхового брутто-тарифа. Брутто-тариф состоит из нетто-тарифа и нагрузки, которая создает 

страховые резервы и покрывает страховые издержки. В свою очередь нетто-тариф является суммой базового та-
рифа и стабилизирующей надбавки. Сделаем расчет нетто-ставки [2]: 

где    α (y) – коэффициент, зависящий от гарантии безопасности; 
N – количество договоров по данному виду страхования. 
Допустим, N – это все случаи оправдания судом корректировки таможенной стоимости товарных партий 

импортеров, тогда N = 225 × 0,39 × 4 = 351. 
Значение а зависит от вероятности у: чем выше требуемая гарантия безопасности, тем больше будет а. Ниже 

приведена таблица значений а для часто используемых значений гарантии безопасности (табл. 1).
Таблица 1

Значения α для часто используемых значений гарантии безопасности [3]

Заданное значение вероятности у, % 84 90 95 98 99,86

Значение а, принятой Ф(а) = у 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0

Допустим, величина гарантии безопасности равна 84 %, тогда значение α = 1,0. В таком случае:

Нагрузка – часть тарифа, включающая в себя расходы на ведение дела, расходы на создание фонда 
предупредительных мероприятий и прибыль страховщика от проведенной операции [3]. Исходя из тарифной 
политики страховой компании, заложим процент прибыли как 5 %. Тогда:

Тарифная политика страховой фирмы будет базироваться на том, что страховой суммой для страховки 
внешнеэкономической операции от корректировки таможенной стоимости органами доходов и сборов будет яв-
ляться вся стоимость налогов и сборов, уплачиваемых при таможенном оформлении, базой налогооблажения 
которых будет являться заявленная декларантом таможенная стоимость, поскольку, исходя из практики таможен-
ного дела, возможно повышение страховой суммы в 2 и более раза при корректировке таможенной стоимости. 

Таким образом, если заявленная таможенная стоимость декларантом равна х, а сумма импортной пошлины 
и дополнительного импортного сбора = 0,15х, в сумме ТС + ТП + ИС = 1,15 х. С этой суммы взымается НДС (20 %). 
Итого при оформлении товарной партии ТС + ТП + ИС + (НДС) = 1,15х × 1,2 = 1,38х. То есть 38 % от таможенной 
стоимости субъекту ВЭД следует оплатить как налоги и сборы при оформлении товарной партии в режиме им-
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порта. Исходя из тарифной политики страховой фирмы, 38 % от таможенной стоимости – благоприятная страхо-
вая сумма для страхователя, поскольку практика таможенного дела показывает, что корректировка таможенной 
стоимости может привести к росту таможенной стоимости в 2 и более раз. Рассчитаем страховой взнос в виде 
процента от страховой суммы: 

Страховой взнос = 0,38 × 0,1275 × 100 % = 4,84 5% от ТС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение данной страховой услуги в ассортимент страховых услуг 
является реальным, а сама услуга – перспективной и потенциально эффективной, но только в случае присутствия 
коррупционной составляющей в таможенных органах, поскольку зачастую именно она приводит к корректировке 
таможенной стоимости. 
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Анотація. Проаналізовано вплив людського капіталу на розвиток інновацій; визначено сутність понят-
тя людського капіталу; визначено основні фактори, що мають негативний вплив на розвиток людського капі-
талу в Україні; запропоновано впровадження елементів у Стратегію інноваційного розвитку 2020 та створен-
ня державних програм, що сприятимуть розвитку людського капіталу. 

Ключові слова: інновації, людський капітал, соціальний розвиток, освіта. .

Аннотация. Проанализировано влияние человеческого капитала на развитие инноваций; определена сущ-
ность понятия человеческого капитала; определены основные факторы, имеющие негативное влияние на раз-
витие человеческого капитала в Украине; предложено внедрение элементов в Стратегию инновационного раз-
вития 2020 и создание государственных программ, способствующих развитию человеческого капитала.

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, социальное развитие, образование.

Annotation. The article analyzes the role of human capital on innovation, defined the essence of the concept of 
human capital, the main factors having a negative impact on the development of human capital in Ukraine, proposed the 
introduction of elements in the Strategy of innovative development 2020 and the creation of state programs that contrib-
ute to the development of human capital.
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Активний інноваційний розвиток промислових підприємств напряму залежить від сприятливих економіч-
них і соціальних умов у країні. Вивчення сучасного досвіду щодо створення і функціонування механізмів іннова-
ційного розвитку в економічно розвинених країнах дозволяє стверджувати, що роль держави у вирішенні виника-
ючих проблем є визначальною і полягає, в першу чергу, у формуванні ефективної науково-промислової політики, 
в правильному визначенні її пріоритетів, стратегії та механізмів втілення, що сконцентровані на постійному про-
гресі знань і кваліфікаційному зростанні персоналу, а також на технологічному оновленні виробництва. Необхідно 
зазначити, що в Україні найбільш актуальною складовою, що потребує особливої уваги та розвитку, є людський 
капітал, оскільки за результатами досліджень іноземних компаній саме він має найвагоміший вплив на активіза-
цію інноваційної діяльності у країнах, що розвиваються [1, с. 56].

Дослідженню інструментів інноваційного розвитку присвячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних 
учених, серед них можна відзначити: Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Мінцер, Е. Долан, Д. Ліндсей, С. Дятлова, Б. Санто, 
Б. Твісс, Ю. Яковець та ін., але питання впливу людського капіталу на розвиток інновацій є недостатньо дослідже-
ним.

Метою цієї статті є визначення ролі людського капіталу в розвитку інновацій. Сучасні послідовники теорії 
людського капіталу дають аналогічні по суті визначення цієї категорії. Так, наприклад, С. Фішер, Р. Шмалензі у сво-
їх працях поняття категорії людського капіталу вважають «заходом втіленої в людині здатності приносити дохід» 
[1, с. 12]. Вітчизняні дослідники А. Добринін, С. Дятлов визначають людський капітал як «накопичений людиною 
запас навичок, знань, здібностей, мотивацій, які доцільно використовуються в тій або іншій сферах громадського 
відтворення, сприяють зростанню продуктивності праці й ефективності, а отже, впливають на зростання заробіт-
ків людини» [2]. Таким чином, під людським капіталом слід розуміти сукупність навичок, знань, умінь, які необхід-
ні для задоволення потреб людини і суспільства в цілому. 

Людський капітал як результат вищого етапу розвитку являє собою пріоритетний фактор, що впливає на 
формування і розвиток економіки знань. Першочерговими складовими інтенсивного розвитку людського капіталу 
вважають знання, освіту, якість життя населення та провідних фахівців, які визначають рівень інноваційності на-
ціональних економік.

Інноваційний процес створення та впровадження інновацій є невід’ємним від людської творчості, знань 
і навичок співробітників. Інновації як розумові здібності тісно прив’язані до компетенції, здатності застосовувати 
знання та навички, здатності спиратися на попередні знання і генерувати нові знання. Це означає, що інновація 
включає в себе процес створення нових знань. Прагнення організації до змін впливає на інноваційну діяльність 
працівників. Інноваційний потенціал може бути складовою ланкою у відносинах між організаціями, людським 
капіталом та ефективністю організації. Таким чином, для створення нових або поліпшення наявних продуктів 
організаціям необхідно перерозподілити ресурси, об’єднати ресурси, або об’єднати нові ресурси з існуючими ре-
сурсами як усередині організації, так і поза організацією. Тобто інновації можна розуміти як комплекс діяльності, 
в якій нові знання використовуються в комерційних цілях. Організаційні зміни тісно пов’язані з людським капіта-
лом. Людський капітал впливає на основні результати інноваційної діяльності організації. Взаємозв’язок інновацій 
та людського капіталу відображені на рис. 1 [3].

Людський капітал: 

– знання;
– освіта;
– досвід;
– залучення й утримання фахівців

Інноваційна економіка: 

– постійне оновлення технологій виробництва;
– продукція з високою додатковою вартістю;
– знання та інформація як конкурентні переваги;
– конкурентопспроможність на глобальних ринках

Попит на інновації: 

– конкуренція;
– міжнародний розподіл праці та 

кооперація

Рис. 1. Взаємозв’язок людського капіталу й інновацій

Виходячи з рис. 1, людський капітал є складовою ланкою процесу розвитку інновацій у країні, тобто іннова-
ційна діяльність має пряму залежність від отриманих знань, освіти та досвіду фахівців підприємства. В подальшо-
му саме ці фактори стають визначальними у процесі створення конкурентних переваг і впливають на міжнарод-
ний розподіл праці. Таким чином, сутністю інноваційного розвитку є взаємозв’язок знань та інновацій. Організації 
з високим вмістом інтелектуального капіталу мають більше можливостей для створення інноваційної продукції.
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На теперішній час процес розвитку інноваційної діяльності в Україні потребує формування якісного люд-
ського капіталу з високою професійною підготовкою, навичками, творчими здібностями. Згідно з даними Держав-
ного комітету статистики України, в 2013 році лише 16,8 % промислових підприємств займалися інноваційною 
діяльністю, в 2015 р. цей показник знизився до 13 % [4, с. 2]. В першу чергу, це пов’язано з недостатністю коштів 
на фінансування розвитку інноваційної діяльності, а саме на підвищення рівня знань і навичок персоналу підпри-
ємства у сфері інновацій. Також чисельність кількісного складу висококваліфікованих фахівців і випускників вишів 
скорочується внаслідок еміграції в інші країни з більш привабливими та сприятливими умовами праці. Низька 
заробітна плата вчених і науковців призвела до їх зменшення в країні з 92401 осіб у 2012 р. до 68342 осіб в 2014 р.  
[4, с. 5]. Згідно з глобальним інноваційним індексом та його складовими, що характеризують якість людського ка-
піталу, в табл. 1 наведено рейтинг України [5, с. 55].

Таблиця 1
Рейтинг України згідно з глобальним інноваційним індексом

Найменування фактора Місце в глобальному рейтингу (Україна)

Індекс рівня освіти 30 

За рівнем витрат на освіту 57

Індекс економіки знань 56

Індекс інновацій 63

За рівнем витрат на НДДКР 36

За рівнем науково-дослідницької активності 42

Рівень підготовки персоналу 106

Рівень професійного управління 110

Доступність учених та інженерів 90

Відплив умів 78

Виходячи з табл. 1, на теперішній час відносні показники, що характеризують якість людського капіталу 
з позицій складових глобального інноваційного індексу, в цілому мають позитивний характер, хоча і не за всіма 
показниками. Але слід звернути увагу на те, що в Україні спостерігається низький рейтинг за рівнем науково-
дослідницької активності та порівняно високі витрати на освіту, в подальшому це може мати негативний вплив на 
якість людського капіталу, а отже, і на розвиток інноваційної діяльності в цілому.

Ключовим глобальним показником, що характеризує рівень розвитку і якість людського капіталу, є індекс 
людського розвитку [5, с. 60], за результатами якого в 2015 р. Україна зайняла 83 місце, тобто Україна належать до 
групи держав із високим рівнем розвитку людського капіталу. Але в динаміці рейтинг України знизився на 5 по-
зицій за період 2013–2015 рр. Проведений аналіз демонструє необхідність модернізації системи управління люд-
ським капіталом за всіма рівнями. Серед основних факторів людського капіталу, що впливають на рівень розвитку 
інноваційної діяльності в Україні, слід зазначити недостатню кількість кваліфікованих фахівців і управлінських ка-
дрів, здатних розробляти та реалізовувати інноваційні проекти, а також високий рівень мобільності носіїв цінного 
людського капіталу, наслідком чого стає відтік талановитої молоді в інші країни. 

Таким чином, розвиток людського капіталу є одним із головних чинників, що має вплив на перехід до іннова-
ційної моделі економічного розвитку. Підготовка кадрів, здатних ефективно керувати інноваційними процесами, 
розробляти та впроваджувати інноваційні проекти, повинна бути першочерговим напрямом інвестування. Перш 
за все, інвестування потребують вищі навчальні заклади, що займаються підготовкою фахівців із організації та 
здійснення інноваційної діяльності. Оскільки саме на цьому етапі відбувається накопичення базових знань, вмінь 
і навичок, що стануть у нагоді в процесі розробки та впровадження інноваційних проектів на підприємстві. Процес 
отримання знань має бути систематичним, тому керівництву слід передбачити інвестування у навчання та підви-
щення кваліфікаційного рівня інноваційного персоналу. Як наслідок, це вплине на ефективність функціонування 
інноваційного процесу, допоможе у розробці інфраструктури, що забезпечить процес перетворення інноваційних 
розробок у конкурентоспроможні товари і забезпечить вихід на світові ринки. Отже, для активізації розвитку люд-
ського капіталу в Україні до Стратегії інноваційного розвитку, що була розроблена на період до 2020 р. [6, с. 12], 
має бути включено такі підпункти:

створення системи освіти, орієнтованої на формування і розвиток навичок і компетенцій для інноваційної  −
діяльності;

стимулювання та отримання навичок інноваційного підприємства; −
формування системи стимулювання інноваційної активності молоді; −
формування культури інновацій в суспільстві; −
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здатність до креативного мислення; −
здатність і готовність до розумного ризику, творчість, вміння працювати самостійно та готовність до ро- −

боти в команді.
З метою підтримки Стратегії також необхідно запровадити низку державних програм щодо: розвитку освіти, 

сфери досліджень і розробок, підтримки інноваційної активності в економіці, розвитку інформаційного суспіль-
ства, активізації взаємодії системи вищої професійної освіти й інноваційних компаній, залучення й утримання 
кадрів для інноваційної економіки.

Таким чином, формування інноваційної моделі економіки безпосередньо пов’язано з цілеспрямованим вико-
ристанням соціальних факторів, насамперед людського капіталу. Можливість України стати одним із лідерів у клю-
чових для країни галузях вимагає проведення державної політики, спрямованої на усунення негативних наслідків 
недофінансування науки й освіти, створення діючих мотиваційних механізмів активізації творчої праці і побудови 
системи освіти, здатної забезпечити розкриття людського потенціалу та можливість його самореалізації. Аналіз 
глобальних економічних індексів дозволяє встановити ключові тенденції розвитку людського капіталу в цілому 
по країні. Підвищення якості робочої сили через розвиток людського капіталу вимагає впровадження комплексу 
інституційних, управлінських та освітніх інновацій. Тому, по-перше, основою формування людського капіталу є 
придбання нових знань і навичок. По-друге, формування навичок стає пріоритетом економічного розвитку країни. 
По-третє, освіта є важливим інструментом для формування людського капіталу. По-четверте, освіта сприяє підви-
щенню якості життя людей і здійсненню ними своїх цивільних прав та обов’язків. По-п’яте, освіта робить життя 
людини багатше, розвиваючи пізнавальні та соціальні навички і інформуючи людей про їх громадянські права та 
обов’язки. Отже, для успішного майбутнього країни необхідні фахівці, що здатні творчо застосовувати отримані 
знання, вміння і навички. Результатом подальшого дослідження має бути аналіз факторів, що впливають на розви-
ток таланту та креативності інноваційного персоналу як елемента людського капіталу.
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Анотація. Розглянуто грошово-кредитну політику країни. Проаналізовано макроекономічну та фінан-
сову стабільність. Розглянуто динаміку споживання цін в державі, обсяги кредитування. Спрогнозовано реалі-
зацію грошово-кредитної політики, сформульовано основні принципи її дотримання. Показано, як процента 
політика сприяє реальній вартості кредитних ресурсів.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, процентна політика, кредитні ресурси, обсяги кредиту-
вання, індекс споживчих цін, споживчий попит, валютний ринок.

Аннотация. Рассмотрена денежно-кредитная политика страны. Проанализирована макроэкономиче-
ская и финансовая стабильность. Рассмотрены динамика потребления цен в государстве и объемы креди-
тования. Спрогнозирована реализация денежно-кредитной политики, сформулированы основные принципы ее 
соблюдения. Показано, как процентая политика способствует реальной стоимости кредитных ресурсов. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, процентная политика, кредитные ресурсы, объемы 
кредитования, индекс потребительских цен, потребительский спрос, валютный рынок.

Annotation. In the paper the monetary policy of the country. Analyzed macroeconomic and financial stability. 
The dynamics of prices in the country of consumption, the volume of lending. Predicted the implementation of monetary 
policy, formulated the basic principles of its implementation. We show how policy promotes percent real cost of credit.

Кeywords: monetary policy, interest rate policy, loans, lending, index of consumer prices, consumer demand, the 
currency market.

Одним із головних елементів ефективного управління кредитами є чітко розроблена кредитна політика, яка 
має забезпечувати ефективне управління портфелем кредитів банку, ретельний контроль за ними і мінімізацію 
втрат від настання кредитних ризиків. Банки працюють успішно тоді, коли ризики контрольовані і знаходяться 
в рамках їхніх фінансових можливостей. Великий вплив на пожвавлення кредитної діяльності банків має грошово-
кредитна політика й облікова політика, вони взаємопов’язані між собою та не можуть існувати одна без іншої.

Актуальність теми статті зумовлена надзвичайно важливою роллю, яка належить грошово-кредитним від-
носинам в економічному житті суспільства будь-якої держави. Тому всі держави, незалежно від їхнього устрою, 
доручають формування грошових систем центральним органам влади. Місцеві органи влади, навіть у країнах з фе-
деративним устроєм, усунені не лише від формування грошових систем, а й від контролю за функціонуванням 
їхніх окремих елементів [1, с. 535].

Мета цієї статті: дослідити грошово-кредитну політику держави, проаналізувати макроекономічну та фінан-
сову стабільність, розглянути динаміку споживання цін у державі, обсяги кредитування, спрогнозувати реалізацію 
грошово-кредитної політики, сформулювати основні принципи її дотримання. 

Кредитна політика банку є одним із найважливіших інструментів запобігання ризикам, оскільки кредити, 
які складають у банках найбільшу й завжди найбільш проблемну частину активів, необхідно піддавати ретельній 
оцінці. Вивченням цих проблем займалися такі вітчизняні науковці, як: О. І. Копилюк [1, с. 536], О. М. Музичка  
[1, с. 536], А. В. Череп [2, с. 410], О. Ф. Андросова [2, с. 410], О. В. Васюренко [3, с. 318]. У своїх працях вони розгляну-
ли сутність банківської кредитної політики, її спрямованість на розробку та реалізацію стратегічних цілей у галузі 
кредитної діяльності комерційних банків, визначили головні напрямки та механізми здійснення цієї діяльності. 

Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання у середньостроко-
вій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. 
Грошово-кредитна політика держави має великий вплив на формування кредитної політики комерційнихбанків. 

Кредитна політика дає банку можливість планувати, регулювати, контролювати та раціонально організову-
вати взаємовідносини з клієнтами щодо зворотного руху грошових коштів. Кредитні вкладення для банку мають 
бути надійними та рентабельними. Оскільки кредити, які складають у банках найбільшу і завжди найбільш про-
блемну частину активів, необхідно піддавати ретельній оцінці, кредитна політика банку є одним із найважливі-
ших інструментів запобігання ризикам. Головне її призначення полягає у встановленні ключових принципів, яких 
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повинні дотримуватися менеджери та керівники банку при плануванні кредитної діяльності і наданні кредитів  
[4, с. 796].

Слід зауважити, що кредитна політика не є панацеєю від «поганих» кредитів. Навіть найкраща кредитна по-
літика може не виконуватися через недбалість або халатність. Тому необхідно створити таку систему прийняття 
кредитних рішень, так підготувати менеджерів і керівників банку, установити такий контроль над банківськими 
операціями, за яких відхилення від кредитної політики стало б неможливим. 

При розробці внутрішньої кредитної політики можна виділити такі пріоритети: 
управління кредитним портфелем; −
контроль за кредитним процесом; −
ліміти по окремих напрямах кредитування; −
механізм супроводження кредитних угод (кредитний моніторинг); −
формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами; −
надання якісних кредитів; −
прибутковість; −
розумне зростання кредитного портфеля [5, с. 384]. −

Кожний банк визначає власну кредитну політику, враховуючи економічну, політичну та соціальну ситуацію 
в регіоні або беручи до уваги всю сукупність зовнішніх та внутрішніх ризиків, які впливають на його роботу. 

У процесі розробки кредитної політики банки визначають пріоритети при формуванні кредитного портфе-
ля, розглядаючи його диверсифікацію з позицій визначення оптимальної кредитної політики. Опис кредитної по-
літики має важливе значення для банку та допомагає сформувати такий портфель, який допоможе йому досягти 
цілого ряду цілей: забезпечити прибутковість, контроль за рівнем ризику, відповідність вимогам, які виставляють-
ся регулюючими органами [5, с. 559].

Отже, кредитна політика створює необхідні загальні передумови для ефективної праці персоналу банку, зни-
жує імовірність помилок і прийняття нераціональних рішень.

Економічні, соціальні та політичні виклики, яких зазнала Україна у 2014–2015 рр., зумовлюють значні ризики 
стосовно збереження підвищеного інфляційного тиску на фінансових ринках (рис. 1).
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Рис. 1. Показники грошово-кредитної політики  
Національного банку України

За таких умов проведення грошової-кредитної політики упродовж найближчих років погіршилося. Напри-
клад, у січні – серпні 2014 року умови проведення грошово-кредитної політики надзвичайно ускладнилися, це 
пов’язано з рецесивними тенденціями 2012–2013 рр., що були посилені різким погіршенням соціально-політичною 
ситуацією у країні. Наприклад, реальний ВВП за І та ІІ квартали 2014 р. знизився на 1,1 % та 4,7 % відповідно. Нако-
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пичені зовнішні дисбаланси, пов’язані зі значним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу в попередні 
роки, створюють суттєвий девальваційний тиск. Крім того, підвищені ризики соціально-політичної ситуації про-
вокують відплив капіталу з країни та депозитів із банківської системи [6, с. 25]. 

Реалізація грошово-кредитної політики базуватиметься на контролі процентних ставок грошового ринку 
через використання базової ставки Національного банку, яка буде головним інструментом грошово-кредитної по-
літики та доповнюватиметься постійно діючими кредитним і депозитним механізмами овернайт. 

Проте динаміка обсягів кредитування поки що є нестабільною. Якщо у 2012 році приріст обсягів кредитуван-
ня банками реального сектора становив 12,9 %, то у 2014 році – 0,6 %. Така нестабільність пов’язана насамперед із 
наявністю значних зовнішніх ризиків і невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації на ринках. 

Реалізація грошово-кредитної політики у 2015 році та подальших роках здійснюватиметься на засадах ви-
користання основних елементів монетарного режиму, що базується на ціновій стабільності [6, с. 26]. Основні прин-
ципи реалізації грошово-кредитної політики у 2015 році:

безумовна пріоритетність цілі щодо цінової стабільності та підпорядкування їй усіх інших цілей і завдань  −
грошово-кредитної політики;

орієнтація на середньострокову перспективу; −
тісна співпраця з урядом; −
відсутність зобов’язань Національного банку щодо утримання на певному рівні або в певних межах об- −

мінного курсу гривні до іноземних валют;
перспективний характер ухвалення рішень; −
прозорість діяльності Національного банку перед суспільством. −

Монетарний режим, що базується на ціновій стабільності, передбачає провідну роль процентних ставок як 
головних інструментів та операційних орієнтирів грошово-кредитної політики. З огляду на це, з розвитком фінан-
сової системи й ефективної роботи трансмісійних механізмів відбуватиметься посилення ролі процентної політи-
ки в регулюванні грошово-кредитного ринку. У період до набуття інструментами процентної політики належного 
ступеня дієвості провідна роль у процесі грошово-кредитного регулювання відводитиметься кількісним показни-
кам обсягу грошової пропозиції.

Операційними орієнтирами грошово-кредитної політики розглядатимуться монетарні критерії ефективнос-
ті й індикативні цілі, передбачені програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом із змінами, які встанов-
люватимуться під час здійснення її переглядів. В умовах тривалої нестабільності на світових фінансових ринках, яка 
містить суттєві загрози для макроекономічної та фінансової стабільності в Україні, посилюватиметься стабілізуюча 
роль міжнародних резервів [7, с. 65].

Однією з найважливіших функцій Національного банку є грошово-кредитне регулювання економіки, що ви-
конується згідно з економічними інтересами та цілями держави. В основу грошово-кредитної політики покладено 
здійснення комплексу заходів, які спрямовані на розширення або звуження ліквідних коштів банку та його обсягів 
кредитування банківських та інших кредитних установ. Метою грошово-кредитної політики є регулювання пропо-
зиції та попиту на позиковий капітал через ефективне управління грошовою масою.

Таким чином, грошово-кредитна політика повинна спрямовуватися на сприяння стабільності банківської 
системи (як ключової умови забезпечення фінансової стабільності в державі) та підтримку економічної політики 
Кабінету Міністрів України, спрямованої на економічне зростання. Національний банк у межах своїх можливостей 
сприятиме зростанню обсягів кредитування реального сектора економіки й пожвавленню кредитування реального 
сектора економіки, а також пожвавленню кредитної діяльності в державі.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Яременко О. Р. 
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