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Л.М. Янчева, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків)  

Т.О. Тарасова, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків)  

 

ТЕХНОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ 

СУКУПНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Проблема взаємозв’язку національного рахівництва та системи 

бухгалтерського обліку криється в тому, що бухгалтерський облік 

відображає процес відтворення на рахунках господарських засобів та 

джерел їхнього формування, виходячи з економічної концепції, яка за 

головні об’єкти визначає майно, зобов’язання та господарські операції. 

Система національного рахівництва базується на фінансовій концепції 

відтворення, яка передбачає ведення національних рахунків 

виробництва, споживання та нагромадження капіталу.  

Для забезпечення метрологічної єдності вважаємо за необхідне 

конкретизувати технологію глобального облікового процесу в системі 

національних рахунків, яка має за основу балансові таблиці 

співставлення зміни в активах, зобов’язаннях і чистому багатстві, та 

мегарахунки з обліку макроекономічних показників, які 

характеризують результати діяльності національної економіки за 

певний період часу, її структуру і найважливіші взаємозв’язки її 

секторів. Із цією метою доцільно виокремити часову межу подання 

економічних показників. Так, періодичність облікового процесу СНР 

передбачає виокремлення поточних рахунків і рахунків 
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нагромадження. До перших належать ті, у яких операції повністю 

закінчуються в поточному році рахунки виробництва та доходу, до 

інших – рахунки операцій із капіталом і фінансові рахунки. Такий 

підхід відповідає процесу відтворювального циклу. Методологія 

національного рахівництва використовує загальноприйнятий елемент 

методу бухгалтерського обліку – балансове узагальнення, який 

передбачає, що національний рахунок будується в табличній формі, яка 

включає дві сукупності показників – ресурси та їх використання. 

Рівновага між обсягом ресурсів та їх використанням досягається за 

допомогою балансувальної статті, яка розраховується у попередньому 

рахунку і відображається в розділі «Використання», і є вихідним 

показником розділу «Ресурси» наступного рахунка. Під економічними 

вимірами облікового процесу СНР слід розуміти набір облікових і 

аналітичних ознак, які надають кількісно-якісну характеристику всіх 

стадій відтворення за допомогою балансових рівнянь.  

Основними показниками СНР для національної економіки є 

валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт 

(ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), національний дохід (НД), 

особистий дохід (ОД), дохід у розпорядженні громадян. Ці показники 

формуються в обліковому процесі на І етапі вимірювання обсягів 

сукупного виробництва в національній економіці. Національні рахунки 

з обліку виробництва, розподілу первинного доходу, вторинного 

розподілу доходу та використання наявного доходу характеризують 

облікові номенклатури, які повинні ототожнюватися з реквізитами – 

балансувальними статтями, які групуються за принципом економічної 

консолідації. До них належать валовий прибуток, змішаний дохід; 

валове сальдо первинних доходів; валовий наявний дохід; валове 

заощадження.  

На ІІ етапі облікового процесу відбувається узагальнення 

аналітичних показників визначення пропорцій кінцевого використання 

ВВП (під час розмежування кінцевого споживання й валового 

нагромадження). Національні рахунки з обліку капіталу та фінансовий 

рахунок, як було згадано раніше, виконують функцію нагромадження і 

відповідають за аналітичне узагальнення за реквізитами зміни в 

активах та зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві держави. Зведені 

аналітичні показники становлять основу моделювання 

макроекономічних процесів і є інформаційним базисом для визначення 

рейтингової позиції України у Глобальному раунді Програми 

міжнародних зіставлень. Виходячи з вищенаведених наукових 

припущень, які доводять необхідність методологічної єдності, 

вважаємо, що під обліковим процесом СНР доцільно розуміти 

технологію логічного упорядкування обліково-аналітичного 
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забезпечення державного управління економічними операціями для 

виявлення загальної картини сталого розвитку економіки, економіко-

статистичного аналізу динаміки економічних показників, їх порівнянь в 

межах програм міжнародних зіставлень у системах макроекономічного 

обліку. 

 

 

 

 

UDC 378.147:811.111 

 

A. Borysova, PhD in Psychology (KhSUFTT, Kharkiv) 

A. Kolesnyk, PhD in Technics (KhSUFTT, Kharkiv) 

O. Manuyenkova (KhSUFTT, Kharkiv) 

 

EXPERIENCE OF USING DISTANCE LEARNING SYSTEMS 

IN TEACHING «ENGLISH FOR PROFESSIONAL 

COMMUNICATION» 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ «АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» 

 
Teaching foreign languages for professional purposes is ascertained 

as a top priority in updating higher education in Ukraine. The ability to 

communicate in other languages is becoming an integral part of professional 

competence of any specialist. With changing requirements to specialist 

training there is a need to reconsider the methods and approaches to teaching 

foreign languages to nonlinguistic students.  

In the condition of limited class hours new methodological teaching 

approaches should be based on individualization and autonomy of students 

that will eventually promote lifelong learning. The teaching staff of the 

Foreign Languages Department of KSUFTT does much for intensification of 

the learning process and address resources that are able to accumulate much 

information, try to be flexible and mobile. In other words, they appeal to 

resources able to provide the ground for students’ self-working.  

The main advantage of distance learning systems in contrast to online 

providers that offer a single blog, wiki or open, public forums and chats, is 

that it combines all such communication tools in one space. 

The practical advantage of using distance learning systems is that 

users (learners and teachers) only need one login and need to get used to 

only one user interface. The other advantage is protection of users and their 
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data. One can compare distance learning systems platforms to a school with 

many classrooms and many classes. One can access the distance learning 

systems platforms only by being registered and using one’s account details. 

Others, i.e. outsiders, usually cannot access such a protected course. Being 

online, it has the advantage that is can be accessed by its users at any time 

and from anywhere in the world. Therefore, it is also particularly strong in 

supporting learner autonomy as well as collaboration between learners in 

different parts of the world. 

Moreover, distance learning systems provides the following features 

that support: course editing and course administration the integration of 

authentic or didactically-enriched multimedia learning resources and a 

variety of communicative and collaborative learning activities (e.g. forums, 

chats, wikis) tutorial guidance through communicative contact (via e-mail, 

forum, and chat) as well as learning control (via feedback, evaluation, and 

tracking statistics). 

It is important that instructors should first prepare the platform and its 

parts before starting the activities, caring that each language skill could be 

exploited, and then they could invite their students to join the integration 

course. As regards language learning, among the different features, the quiz-

making function has been analyzed and used by many instructors and 

authors. There are a number of interactive learning activity modules which 

may be added to any course.  

The forum module is an activity where students and teachers can 

exchange ideas by posting comments or discussing questions. Forum posts 

can be graded by the teacher or other students. A forum is basically a 

bulletin board, a means for asynchronous communication with a group of 

users. Existing posts can be reflected upon and reactions prepared before 

posting or replying. 

In a forum, a user (a teacher or a student) can open a topic thread by 

asking a question, stating a problem, or specifying an assignment; the other 

users can react to the initial forum post and to any other post in the forum. 

Users can also add attachments (e.g. an image or document) to a post. The 

forum exchanges are archived and can be accessed at any time. 

Some ideas for application of distance learning systems in foreign 

language for professional communication:  

– ask questions and ask for help;  

– discuss and exchange information and opinions on a particular 

topic, statement, text, movie, image, cartoon etc.; 

– students write their own contribution / texts / statements Means for 

socializing and getting to know each other (e.g. in an international 

collaboration project or multilateral Comenius project);  

– help and guidance: teachers can participate, guide, encourage, draw 
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the focus on particular aspects;  

– teacher networking: teachers can exchange ideas and experiences in 

an «invisible» forum («hide» the forum by closing the «eye» icon next to the 

teachers forum). 

A chat is used for live (synchronous) written exchanges. Although 

chatting means live communication, replying or reacting does not have to be 

immediate; this gives more time for thinking and replying than oral 

communication, but it is more spontaneous than forum exchanges. Many 

ideas for using chat are similar to those presented for forums, but with one 

big difference: immediate reaction and feedback is possible through all 

participants and the moderator can directly influence the course of the chat. 

Some ideas for application may include the following:  

– discuss and exchange «face to face» (in writing) information and 

opinions on a particular topic, statement, text, movie, image, cartoon etc.;  

– means for socializing and getting to know each other;  

– help and guidance: teachers can participate, guide, encourage, draw 

the focus on particular aspects during a chat session;  

– help and guidance: teacher can interact live with individual students 

(e.g. prompting);  

– the text version (session protocol) of a chat session can be used for 

focus, preparatory or follow up work in the classroom. 

An assignment activity allows teachers to collect written or «digital» 

materials or files from their students. Instead of handing in their homework 

on paper, they can deliver it digitally. All the assignments handed in through 

platform can only be accessed by the teacher, not by the other students. 

There are different types of assignments in distance learning systems 

platforms. The assignment activity can be used to hand in and comment on 

any type of written document; but it can also be used to collect other types of 

materials from ones students, e.g. texts, essays, photos, collages, 

presentation slides, audio recordings of their own voices or of interviews and 

dialogues etc. 

Evaluation may be done through different kinds of tests. At the end of 

each test a mark or score can be given to each student, and added to the 

general evaluation in the subject. An additional mark may be given to the 

frequency with which students attend the platform and the areas in which 

they can swap information. 

Thus, implementing the interactive platform into the process of 

teaching foreign languages is a rather helpful tool for teachers while it is 

controlled by teachers, and makes teaching staff lives easier, having one 

central location accessible anywhere; with a massive array of tools for aiding 

the delivery, marking and providing feedback for all courses. Because of its 

ease of use, distance learning systems are excellent for distance learning, but 
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it is really designed to work best along with face to face classroom teaching. 

The more important reason why teachers like to use it is that it enables 

students to learn more independently – that is, have more control over their 

learning – and also more co-operatively – which means they can fulfill some 

of the tasks together. Distance learning systems have a large number of 

optional modules as well, which enables students to spend as much time as 

they need on lessons they find difficult. 
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ФІНАНСУВАННЯ БАНКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах банківською системою здійснюється кредитне 

та фінансове обслуговування суб’єктів господарювання. Банки відіграють 

значну роль в організації та проведенні розрахунків між підприємствами. 

Для забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

клієнтів банківські установи здійснюють фінансування їхньої 

зовнішньоторговельних операцій, що дозволяє оптимізувати фінансові 

потоки та мінімізувати фінансові та комерційні ризики. Отже, пропонуючи 

ряд послуг клієнтам-учасникам зовнішньоекономічної діяльності, самі 

банки стають важливою сполучною ланкою в міжнародній торгівлі.  

Цілі банків у сфері зовнішньоекономічної діяльності наступні: 

надання якісних послуг клієнтам – експортерам/імпортерам; зниження 

ризиків міжнародних угод; забезпечення банку валютного доходу. Ці 

цілі реалізуються шляхом застосування різних методів та інструментів, 

що узгоджуються експортером й імпортером під час укладення 

контракту купівлі-продажу.  

Цільовою групою для надання послуг з фінансування 

зовнішньоторговельних операцій є великі та середні підприємства, які 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Схеми фінансування 

ЗЕД використовують в основному підприємства таких галузей, як 

машинобудування, металургія, сільське господарство та ін. Широко 

застосовується цей інструментарій також при імпорті в Україну 

обладнання, комплектуючих до автомобілів, продуктів нафтохімії, 

фармацевтичної продукції, тобто товарів зі швидким оборотом. Таке 
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фінансування здійснюється українськими банками шляхом залучення 

кредитних ресурсів з міжнародних ринків та використання ресурсів 

їхніх партнерів – іноземних банків.  

Проблемним сегментом для фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності є малі підприємства, які не завжди спроможні профінансувати 

свої зовнішньоторговельні контракти і тому потребують залучення 

додаткових грошових коштів. Ще більшою проблемою є недостатня 

обізнаність учасників зовнішньоекономічної діяльності стосовно спектру 

банківських продуктів і послуг.  

Фінансування – це ризикові активні операції банків, пов’язані з 

документарними інструментами: видача непокритих зобов’язань 

(акредитиви та гарантії), підтвердження документарних інструментів 

без покриття, кредитування чи надання зобов’язань під забезпечення 

майнових прав на виручку за документарними інструментами тощо.  

Асортимент послуг, які пропонують українські банки в межах 

фінансування зовнішньоекономічної діяльності, достатньо широкий (табл. 1).  

Фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання є невід’ємною складовою набору послуг, що 

пропонуються клієнтам комерційними банками. Проте пост-імпортне, 

передекспортне та пост-експортне фінансування доступне далеко не 

всім позичальникам, оскільки передбачає наявність заставного майна, 

вартість якого у два рази має перевищувати обсяг фінансування. Також 

таке фінансування може стати надто дорогим для позичальника, якщо 

сума угоди невелика. Тривалість оформлення угод про фінансування 

залежить від характеру відносин між вітчизняним банком та клієнтом. 

Наприклад, для постійних, фінансово стійких клієнтів, які мають 

позитивну кредитну історію, акредитив може бути відкритий протягом 

одного дня, решті клієнтів доведеться чекати кілька тижнів, або взагалі 

їм буде відмовлено у фінансуванні.  

Повноцінному фінансуванню зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів господарювання перешкоджають загальні проблеми розвитку 

української банківської системи, зокрема недостатній рівень 

капіталізації та проблеми ліквідності банків. Розміри капіталу банку не 

дають змоги обслуговувати великих клієнтів, які потребують значного 

фінансування своїх бізнес-проектів. У сучасних умовах вітчизняні 

банки ще не можуть запропонувати довгострокові кредити і великі 

гарантії експортерам, що знижує рівень їх конкурентоспроможності на 

міжнародних ринках. На всі валютні операції банку поширюються 

правила валютного контролю. 
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Таблиця 1 – Основні види фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств 

Фінансування імпорту Фінансування експорту 

Відкриття акредитивів та гарантій 

без фінансового покриття 

(фінансу-вання до відвантаження) 

– дозволяє імпортеру 

організувати виконання його 

контракту, не відволікаючи на 

цей період свої оборотні засоби 

та надаючи контрагенту гарантію 

реалізації контракта в 

майбутньому та виконання 

платіжних зобов’язань. 

Підтвердження експортних 

акредитивів на непокритій 

основі – використовується, 

якщо українсь-кий експортер не 

довіряє зобов’язанням банка-

емітента, який відкрив 

акредитив, а той, у свою чергу, 

не має встановлених лімітів на 

українські банки, щоб 

перевести покриття на термін 

дії акредитиву 

Фінансування відстроченого 

платежу – відкриття на 

непокритій основі акредитива, що 

виконується шляхом відстрочки 

платежу, або гарантії, що 

забезпечує зобов’язання 

імпортера своєчасно погасити 

товарний кредит. 

Передекспортне фінансування – 

використовується, коли 

вітчизняний експортер планує 

продаж товарів за кордон та 

використовує грошові кошти на 

покриття витрат виробництва, 

збереження та транспортування 

товарів, що експортуються, 

тощо. 

Пост-імпортне фінансування – це 

відстрочка оплати за 

документарним акредитивом, що 

надається іноземним банком 

вітчизняному імпортеру під 

зобов’язання українського банку 

надати покриття після закінчення 

визначеного періоду часу. 

Використо-вується, коли 

вітчизняний імпортер при 

закупівлі товарів за кордоном не 

має можливості здійснити 

попередню оплату за товар 

продавцю. 

Пост-експортне фінансування – 

форма рефінансування 

відстрочки платежу, що 

надається експортером 

контрагенту. Якщо експортер 

надає товарний кредит 

покупцеві, але потребує 

грошових коштів одразу після 

проведення відвантаження, 

йому можуть бути надані кошти 

у сумі, що є близькою до суми 

експортного відвантаження. 

Інші форми фінансування 

експорту – з використанням 

кредитних ліній іноземних 

банків. 
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Активізації діяльності банків у сфері фінансування 

зовнішньоекономічної діяльності, розширенню спектра послуг та 

збільшенню обсягів операцій сприятимуть стабілізація в кредитно-

фінансовій сфері країни, зниження рівня кредитних ставок, зміцнення 

іміджу українських банків на міжнародному ринку, вдосконалення 

механізму фінансування, надання кредитів та гарантій. Щоб налагодити 

механізм фінансування малих підприємств потрібно вдосконалити 

законодавство у сфері кредитних відносин та валютного регулювання.  

Разом з тим, суб’єктам господарювання потрібно покращувати 

показники прибутковості, капіталізації, підвищувати рівень відкритості 

інформації про власний бізнес.  

Таким чином, комплексне вирішення зазначених проблем 

розширить межі банківського фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів господарювання, сприятиме пожвавленню 

інвестиційних процесів, забезпечить стабільність зростання реального 

сектору економіки, дозволить підвищити рівень конкуренто-

спроможності економіки України.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В современном мире динамичный рост и развитие управления 

государственной недвижимостью превращается от деятельности для 

поддержки зданий в развивающийся бизнес, который дает возможность 

сохранять стоимость активов, связанных с недвижимостью и реализация 

доходов от стандартной эксплуатации и обслуживания клиентов. Это развитие 

предполагает внедрения современных специализированных софт продуктов. 

Сегодня, эти решения обхватывают все больше бизнес функциональности и 

превращаются в специализированные для этой цели ERP системы с высоким 

потенциалом. Большое внимание вопросам информатизации и внедрения 

информационных технологий во все сферы государственной деятельности 

уделяется Президентом Республики Беларусь и правительством. 

Национальная программа развития цифровой экономики и информационного 
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общества на 2016 – 2020 годы [1], ориентирована в первую очередь, на 

внедрение ИКТ в наиболее значимых бюджетных отраслях. 

Процессы информатизации деятельности, связанной с управлением 

государственным имуществом начались практически с момента образования 

организационных структур по управлению объектами государственной 

собственности. Основной характерной чертой этих процессов на начальном 

этапе была стихийность, которая привела к тому, что каждое структурное 

подразделение Госкомитета по имуществу Республики Беларусь, других 

министерств и ведмств разрабатывало программное обеспечение для решения 

частных практических задач, не ориентируясь на решение 

макроэкономических задач по управлению объектами государственного 

имущества. Первоначально процессы информатизации были направлены на 

создание системы, способной обеспечивать соответствующие органы 

управления достоверной исходной информации. По мере усложнения задач и 

резкого увеличения потоков информации об управляемых объектах возникла 

необходимость в создании специального методического аппарата, 

позволяющего агрегировать исходную (первичную) информацию и приводить 

ее к виду, удобному для принятия решений по управлению большим 

количеством сложных объектов.  

Таким образом, создались объективные предпосылки для 

возникновения развитого информационно-аналитического обеспечения 

системы управления государственным имуществом. Оно включает 

информационную часть, решающую задачи сбора необходимой 

первичной информации, и аналитическую часть, позволяющую 

анализировать реальное состояние управляемых объектов путем 

обработки исходной информации с помощью соответствующего 

комплекса методик, и вырабатывать проекты управленческих решений 

в соответствии с поставленными целями.  

Анализ показывает, что в настоящее время программно-технические 

средства, используемые в территориальных органах Госкомитета по 

имуществу Республики Беларусь, морально и физически устарели. В 

отношении программного обеспечения необходимо отметить, что в начале 90-

х годов собственными силами был разработан ряд программных продуктов, 

предназначенных для решения основных задач управления государственным 

имуществом, которые были разосланы в территориальные органы (агентства, 

комитеты). Эти разработки, выполненные на удовлетворительном для того 

времени уровне, сыграли положительную роль. Однако их возможности 

ограничивались в основном выполнением таких функций, как: ведение 

реестра предприятий, относящихся к государственной собственности; ведение 

реестра акционируемых предприятий; формирование и контроль выполнения 

план-графика продажи акций акционерных обществ; формирование 

отчетности территориальных органов по ходу процесса приватизации.  
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С расширением объема функций, выполняемых территориальными 

органами, появлением проблем в области управления государственным 

земельно-имущественным комплексом  возникла необходимость решения 

с помощью процессов информатизации и других управленческих задач. 

Поиск рациональных управленческих решений в сложных ситуациях, 

характеризующихся многокритериальностью, наличием неопределенных 

(неконтролируемых) факторов, необходимостью учета мнений многих 

лиц, участвующих в управлении, и т.д., обусловливает необходимость 

использования методов теории принятия решения. Необходима разработка 

такого механизма сбора и обработки информации, который автоматически 

позволял бы осуществлять поиск необходимых данных, отсеивать 

недостоверную информацию, агрегировать и актуализировать 

обработанную в соответствующих базах данных и предоставлять ее 

должностным лицам в требуемом для выработки решений объеме, т.е 

разработка систем поддержки принятия решений (СППР) в управления 

государственным имуществом [2]. 

Основной задачей СППР [3] является предоставления ЛПР 

инструмент для анализа информации и ее структуру  можно в виде 

совокупности компонентов ввода данных и моделей, их хранения и 

управления, а также компонентой вывода полученной информации 

посредством пользовательского интерфейса. 85 % информации, с которой 

соприкасается ЛПР при управлении государственным имуществом  имеет 

территориальную привязку. Менеджмент  государственным имуществом  

осуществляется путем учета и управления территорией и объектами на ней 

связанных с моделированием географического пространства и решением 

пространственных задач. Данный факт послужил поводом для изучения 

особого класса систем поддержки решений при управлении 

пространственной информацией – географические информационные 

системы (ГИС), способных значительно повысить эффективность 

создания, обработки, актуализации, хранения, передачи и предоставления 

пространственных данных о государственном имуществе.  

Географические информационные системы (ГИС) появились в 

середине XX в. – в момент, когда сложились условия для применения 

компьютерных технологий в областях, связанных с моделированием 

географического пространства и решением пространственных задач [4]. 

Основные цели разработки ГИС – получение набора решений на основе 

анализа и моделирования. Особенностью ГИС-технологий является 

возможность объединения по географическому признаку любой 

разнородной информации и баз данных, возможность совместно 

обрабатывать и анализировать эту разнородную информацию, 

многократно увеличивая ее полезность (принцип синергетики), 

поэтому ГИС рассматриваются с различных позиций: 
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 как системы поддержки принятия управленческих решений 

ГИС предназначены для обеспечения принятия решений по 

оптимальному управлению пространственными объектами. В ГИС 

используются новые технологии пространственного анализа данных, 

таким образом, ГИС – мощное средство преобразования и синтеза 

данных для задач управления; 

 как автоматизированные информационные системы ГИС 

объединяют технологии известных информационных систем: 

автоматизированных систем научных исследований (АСНИ), систем 

автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированных 

справочно-информационных систем (АСИС) и др.; 

 как геосистемы ГИС включают технологии географических 

информационных систем (ГИС), систем картографической информации 

(СКИ), автоматизированных фотограмметрических систем (АФС), 

автоматизированных кадастровых систем (АСК) и т. п.; 

 как системы, использующие базы данных, ГИС используют 

широкий набор данных, объединяя в себе базы данных цифровой 

информации и графические базы данных; 

 как системы моделирования ГИС используют максимальное 

количество методов и процессов моделирования; 

 как системы получения проектных решений ГИС применяют 

методы автоматизированного проектирования и решают ряд 

специальных проектных задач; 

 как системы представления информации ГИС являются развитием 

автоматизированных систем документационного обеспечения (АСДО). 

Географические информационные системы – эффективный 

инструмент современного менеджмента, представляющий собой новый 

уровень и способ интеграции и структурирования информации. 

При сопоставлении определения, классификации и функций СППР и 

ГИС становится ясно, что ГИС можно рассматривать как класс СППР при 

управлении пространственной информацией [1]. Геоинформационные СППР 

не заменяют «классические» СППР, а решают свой круг задач, образуя СППР 

на основе пространственных данных. Географические информационные 

системы – это средство, позволяющее ускорить и повысить эффективность 

процедуры принятия решений, обеспечивающее реализацию запросов и 

функций анализа пространственных данных, представления результатов 

анализа в наглядном и удобном для восприятия виде. 

Фактически идет интеграция СППР и ГИС в единую систему 

управления. Вообще в последнее время все более важной становится интеграция 

ГИС-решений с информационными системами других типов в рамках 

предприятия. Одной из таких систем является инфраструктура 
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пространственных данных (ИПД). Возникновение самой идеи инфраструктуры 

пространственных данных обусловлено одним важным фактом – сменой 

географической парадигмы. Если раньше под термином «география» 

подразумевались «карты», то теперь «география» – это в первую очередь «базы 

данных». ИПД представляет собой фундамент, который позволяет 

унифицировать и подготовить информацию для дальнейшей обработки. 

Наиболее известные примеры формальных реализаций ИПД-проектов, как 

правило, ограничены национальным уровнем. Уникальной с этой точки 

является ИПД ЕС INSPIRE. Инициатива, во многом следующая принципам 

НИПД США сейчас фактически становится идеологическим фундаментом для 

разработки инфраструктур пространственных данных во всем мире. 

Унификация подходов способствует интероперабельности данных, для этих 

целей разрабатываются стандарты пространственных данных для 

представления в сети Internet и стандарты метаданных (данных о 

пространственных данных). Разработка ИПД, стандартизация данных, 

формирование метаданных служат достаточной основой для создания 

геопорталов различного пространственного уровня, что, в свою очередь 

способствует развитию, информатизации географии и смежных наук. 

Отмеченные тенденции определяют формирование нового поколения 

средств и методов работы с геопространственной информацией, 

отличающееся от предыдущих (карт и ГИС) тремя основными признаками: 

1) использованием географических, а не картографических систем 

координат; 2) применением растрового, а не векторного представления 

географической информации в качестве основного; 3) использованием 

открытых гипертекстовых форматов представления геоданных. 

В Республике Беларусь базой для формирования прототипа такой 

системой является земельно-информационная система (ЗИС). 19 августа 

2014 г. был зарегистрирован в государственном реестре информационных 

систем Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

геопортал земельно-информационной системы. Такая система позволяет 

автоматизировать процесс хранения, обработки, предоставления 

пространственной информации всем заинтересованным лицам для 

поддержки принятия решений по организации эффективной работы в 

области землеустройства, геодезии, картографии, земельного, лесного 

кадастра недвижимости, градостроительства и архитектуры и т.д. 

Однако существующий подход не исчерпывает всех ситуаций в 

реальном трехмерном мире, что при существующем двухмерном подходе 

вызывает проблемы в постановке на кадастровый учет и регистрации прав 

для ряда объектов. Для решения данных проблем предлагается использовать 

в управлении объектами государственной собственности фасилити (организационно-

хозяйственное управление) и проперти (финансово-экономическое управление) 

менеджмент, успешная реализация которого невозможна без современных 
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ИТ. Целью фасилити менеджмента является минимизация издержек на 

эксплуатацию недвижимости, а проперти – максимизация дохода от 

использования имущества. В Республике Беларусь такие системы 

управления не используются, что несомненно снижает эффективность 

управления государственным имуществом. Современный подход к 

созданию подобных систем основан на информационном моделировании 

зданий (Building Information Model – BIM). BIM (Building Information 

Modeling или Building Information Model) – информационное моделирование 

строительства. Исследуя опыт стран ближнего и дальнего зарубежья, 

наиболее приближенной к национальной практике управления имущества 

является программный продукт «ПАРУС – Управление имуществом». 

Функциональные возможности решения «ПАРУС – Управление 

имуществом» обеспечивают максимальную полноту и прозрачность учета 

территориально распределенных объектов имущества органов 

государственного управления в единой базе данных, оперативную 

доступность информации о движении, состоянии, местоположении зданий, 

земельных участков, оборудования, транспортных средств, особо ценного 

имущества и других объектов.  

По нашему мнению, перспективным направлением в отечественной 

практике является разработка методов и средств интеллектуальной системы 

поддержки управляющий решений фасилити и проперти менеджмента 

(Support Decision System – SDS) основанный на информационной модели 

Building Information Model. Европейские исследования показывают, что при 

тщательном использовании потенциала программного обеспечения, системы 

управления недвижимостью могут уменьшить энергетические затраты до 60 %.  
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PREVENTING THE FINANCING OF TERRORISM – BANKING 

RULES 

 

The financing of terrorism is a complex and dynamic process with a 

tangible impact on the economy. The low incidence of this type of crime 

against the financial system and the perceived need to block financial flows 

to terrorist organizations make the fight against terrorist financing a national 

and supranational priority. For the purposes of this analysis, the category 

"terrorist financing" is also covered. In the regulation, "terrorist financing" is 

associated with the "direct or indirect, unlawful and deliberate provision 

and/or collection of funds and other financial assets or economic resources 

and/or the provision of financial services with a view to their use or 

awareness that they will be used, in whole or in part, to commit terrorism 

within the meaning of the Penal Code."1 

                                                           
1 See. §1, item 3 of the Additional provision of the Law on Measures against the Financing of 

Terrorism 
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In order to safeguard the international financial system, the FATF2, as 

an organization that sets standards for combating money laundering and 

terrorist financing, makes specific recommendations for preventing the 

financing of terrorism with a focus on key mechanisms used by terrorist 

organizations to transfer capital: money transfers, electronic transfers and 

non-profit legal entities. In addition, the special law applicable in the 

national aspect (Law on Measures Against Terrorism Financing - LMTF), 

which aims at "preventing and detecting actions of individuals, legal entities, 

groups and organizations aimed at financing terrorism"3 with respect to 

debtors, incl. commercial banks to counter this type of crime as follows4: 

- identification of customers and verification of compliance with 

restrictive lists; 

- implementation of additional identification and verification 

measures, ex-post risk-based monitoring; 

- blocking cash, financial assets or other assets; 

- a ban on the provision of financial services, cash, financial assets or 

other property; 

- reporting on suspicion or implementation of a LMFT measure. 

In their dealings with their clients, credit institutions are required to 

apply legal measures where the participants in the operation (account holder, 

beneficiary) are from countries known to support terrorist activities and 

organizations. Often charity organizations, non-profit legal entities, 

companies with no real activity and others without a legal reason are also 

used for terrorist financing purposes. The measures of the law also include 

cases in which there is a lack of comprehensive information about the parties 

and the reason for the operation, operations and transactions are performed 

without the presence of the client or using new technical means, etc. 

When establishing the relevant prerequisites for terrorist financing 

operations conducted through commercial banks, the blocking of all funds, 

financial assets and other property owned by the persons listed in the 

restrictive lists5, regardless of whose possession they are located, shall be 

applied as an immediate measure, as well as any cash, financial assets and 

other property held or controlled by the persons listed. The funds of persons, 

in full compliance with EU restrictive lists for the implementation of UN6 

resolutions and subject to relevant EU acts, shall also be blocked 

immediately, as well as funds or other assets wholly or jointly owned or 

                                                           
2 Financial Action Task Force on Money Laundering 
3 See. Art. 2 of the Law on Measures against the Financing of Terrorism 
4 See. Art. 3, par. 1 of the Law on Measures against the Financing of Terrorism 
5 See. Art. 5 of the Law on Measures against the Financing of Terrorism 
6 Resolution 1267/2000 et seq. 
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controlled, directly or indirectly, by lists, terrorists or terrorist organizations, 

and others that are generated by the said funds or assets. 

The foregoing essential characteristics and the regulatory justification 

of money laundering and terrorist financing processes are sufficient grounds 

for each commercial bank to set up in its structure a specialized agency for 

the control and prevention of money laundering and terrorist financing, 

which shall organize and control the implementation of the law measures7. 

The existence of such a structure naturally requires the scope of its main 

activities against the use of the bank for the purposes of money laundering 

and terrorist financing, including: 

- developing an internal policy to control and prevent money 

laundering and terrorist financing; 

- organization of employee training and monitoring of the 

implementation of the established policy; 

- defining the criteria for assessing higher-risk clients and 

recognizing higher-risk transactions; 

- monitoring of higher-risk transactions (including through 

specialized software applications) and confirmation of completed inquiries 

and studies together with their results; 

- Reporting suspicious banking management operations and 

exchanging information with supervisors, incl. and with the specialized 

administrative directorate "Financial Intelligence" of State Agency for 

National Security. 

In addition, in view of the stability of commercial banks and in order 

to prevent the use of the banking system for financing terrorism, in 

accordance with the principles of the Basel Committee on Banking 

Supervision, the first and most important protection is the integrity of the 

banking authorities and their endeavor to protect their institutions from 

connecting with criminals or being involved in criminal schemes by strictly 

implementing customer identification measures and identifying the actual 

account holder. As a consequence, banks should not maintain relationships, 

enter into transactions, and perform operations on the orders of customers 

who cannot provide proof of the legal origin of their financial assets. 

The analysis made in this study provides sufficient evidence that in 

the context of globalization, the prevention of the financing of terrorism 

requires effective permanent communication and active interaction both 

between the relevant state institutions and between them and the persons 

obliged under the regulatory framework, incl. and credit institutions, and that 

obliged entities must also comply with legal provisions to prevent their use 

for the purposes of the above offense. 

                                                           
7 See. Art. 1 of the Anti-Money Laundering Act 
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ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

В умовах економічної дестабілізації економіки України 

важливого значення набуває аналіз функціонування банківської 

системи та чітке правове регулювання всієї банківської діяльності. 

Банківська система має велике значення для ефективного здійснення 

грошово-кредитної політики та виконує багато важливих функцій для 

економіки. Її особлива роль полягає в забезпеченні стабільного 

економічного зростання , розширенні можливостей підприємств щодо 

залучення фінансових ресурсів, у збереженні і примноженні 

заощаджень громадян.  

На сучасному етапі розвитку банківської системи України, який 

характеризується посиленням конкуренції та високою часткою 

іноземного капіталу, одним з пріоритетних завдань для вітчизняних 

банків є забезпечення їхнього розвитку та стабільного функціонування.  

Сьогодні банківська система України зазнала помітних змін. 

Дослідження показників роботи банківської системи України за останні 

роки дозволяє виділити такі основні тенденції [1, с. 54]: 

1. Зменшення кількості банків ( із 181 – у 2008 р. до 77 – у 2018 

р.) у зв’язку із недостатнім рівнем капіталізації та ліквідності активів, а 

також під впливом активного втручання регулятора (позбавлення 

ліцензій неплатоспроможних банків) у функціонування банківської 

системи. 

2. Зменшення прибутковості роботи банків у зв’язку із 

девальвацією національної валюти, збільшенням валютних зобов’язань, 

зменшенням чистих процентних доходів. 

3. Погіршення якості кредитних портфелів, збільшення частки 

проблемних кредитів у зв’язку з неякісним управлінням кредитними 

ризиками. 

4. Перегрупування структури власності, збільшення частки 

активів державних та системних банків, рефінансування проблемних 

державних банків з метою зміцнення їх позицій. 

Відновлення ефективності діяльності банківського сектору має 

безпосередній вплив на темпи економічного зростання та соціальний 

розвиток країни. Разом з тим сповільнення активності банківського 

сектору, зниження довіри до нього, відсутність прогнозованих трендів 
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розвитку вважаємо однією з головних причин кризових явищ в 

економіці. За розрахунками МВФ, банківські установи світу 

демонструють низьку рентабельність та відчувають нестачу капіталу, 

що негативно впливає на пропозицію кредитування. Враховуючи 

значну нестабільність економічного розвитку в Україні, прискорені 

зміни структури її соціально-економічного середовища, нерозвиненість 

механізмів державного регулювання особливої уваги заслуговує 

врахування чинників, які можуть мати негативний вплив на стійкість 

банківської системи [2]. 

Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, 

фінансової стійкості банків на внутрішньому й міжнародних ринках, 

необхідно вжити такі заходи: 

– розширити можливості підтримання ліквідності банків на 

основі програм фінансового оздоровлення; 

– збільшити нормативи резервування за кредитними 

операціями по кредитах, інформацію щодо яких не внесено до 

кредитних історій; 

– оптимізувати структуру капіталу, активів та зобов’язань, 

виходячи із завдань забезпечення фінансової стійкості банків та їх 

позитивного впливу на розвиток реального сектору економіки; 

– посилити вимоги щодо прозорості корпоративного 

управління банками, зокрема визначення реальних власників банків, та 

їх відповідальні за підтримання фінансової стабільності банків; 

– забезпечити пропорційне зростання регулятивного капіталу 

та його складових обсягів активно-пасивних операцій; 

– підвищити ефективність управління активами і пасивами з 

метою недопущення необґрунтованого збільшення відрахувань від 

регулятивного капіталу, зокрема пов’язаних із нарахованими, але не 

сплаченими доходами; 

– розробити стратегічні цілі в залежності від ситуації в країні 

та за кордоном; 

– активніше застосовувати процедуру реорганізації банків 

шляхом приєднання або злиття, а також реструктуризація банків 

шляхом закриття збиткових філій [3]. 

Серед багатьох факторів, які визначають ефективність 

банківської діяльності (економічних, правових, організаційних, 

кадрових тощо) важливе місце посідає також психологічний чинник 

довіри населення. Він має дві складові: довіра населення до 

національних грошей – гривні та довіра до банків. Саме підвищення 

довіри до банків є актуальним завдання загальнодержавної ваги. 

Зволікання з її вирішенням може найближчим часом відчутно 
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загальмувати розвиток економіки країни. Загальноекономічний ефект 

від зростання довіри населення до банків можна реалізувати шляхом: 

1) збільшення ресурсної бази банків завдяки інтенсивнішому 

припливу вкладів, нарощуванню кредитних та інвестиційних 

відрахувань в економіку, внаслідок чого поліпшується забезпечення 

фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання, і, в свою чергу, 

підвищує фінансовий стан останніх; 

2) здешевлення банківських ресурсів, а отже, і кредитів, 

оскільки, довіряючи банкам, населення нарощуватиме вклади навіть у 

разі зниження процентних виплат за ними; 

3) посилення стимулюючої ролі оплати праці у підвищенні її 

продуктивності як одного з основних чинників економічного зростання 

[2]. 

Для банків України важливим завданням постає забезпечення 

свого стабільного розвитку для досягнення найвищих фінансових 

результатів, також підвищення конкурентоспроможності на 

внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках, посилення взаємодії 

банків із реальним сектором економіки України. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 

 

Фінансові посередники виконують вагому роль в економіці, 

здійснюючи ефективний перерозподіл ресурсів та зменшуючи ризик в 

умовах невизначеності. Закономірним явищем розвитку ринкових 

відносин є поява нових фінансових інститутів, які дають змогу 

стимулювати процес мобілізації і трансформації фінансових ресурсів, 

що є необхідним для стабілізації економіки. Одними з таких 

фінансових посередників є інституційні інвестори, які беруть участь у 

трансформації заощаджень в інвестиції. Розвиток вітчизняних 

інституційних інвесторів зумовлений впливом світових тенденцій, 

серед яких: глобалізація фондових ринків, сек’юритизація активів, 

поява нових фінансових інструментів [3, с.48 ]. 

Серед вчених немає єдиної думки щодо трактування поняття 

«інституційний інвестор», та яких саме фінансових посередників варто 

відносити до категорії «інституційні інвестори». Відтак, в звітах 

аналітиків Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 

поняття «інституційні інвестори» трактують як фінансові інститути, які 

приймають грошові кошти від третіх осіб для здійснення інвестицій від 

свого імені, але в інтересах цих осіб. До них належать страхові 

компанії, пенсійні фонди та взаємні фонди. Експерти Міжнародного 

валютного фонду в своїх звітах до інституційних інвесторів відносять: 

інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди та інші 

інституційні інвестори. Фахівці Банку міжнародних розрахунків в 

якості інституційних інвесторів розглядають страхові компанії, 

пенсійні фонди і схеми колективного інвестування [2, с. 75]. 

Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з 

корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни 

інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні 

інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то 

інституційні інвестори витупають в ролі фінансових посередників, які 

трансформують і перерозподіляють накопичені заощадження вже у 

реальний сектор.  

Інституційні інвестори професійно формують і управляють 

інвестиційним портфелем. Під професійним управлінням розуміється 
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тимчасове відокремлення власників від управління. Більшість людей не 

мають можливостей, необхідних знань, а також часу для того, щоб 

ефективно розміщувати свої заощадження на фінансових ринках шляхом 

прямого інвестування. Інституційні інвестори, володіючи професійними 

навиками та досвідом, можуть забезпечити більш ефективне управління 

інвестиційними ресурсами ніж індивідуальні інвестори. Більшість 

інституційних інвесторів мають у своєму розпорядженні постійний штат 

фінансових аналітиків і керівників портфелем, які намагаються досягти 

максимальної ефективності інвестицій.  

Здатність інституційних інвесторів до ефективного перерозподілу 

тимчасово вільних ресурсів досягається шляхом оцінки можливих ризиків 

і мінімізації їхніх негативних наслідків. Це уможливлюється за рахунок 

диверсифікації ризиків, оскільки кошти індивідуальних і корпоративних 

інвесторів можуть вкладатись в різні інструменти фінансового ринку. 

Інституційні інвестори зробили диверсифікацію доступною для дрібних 

інвесторів. Наприклад, вони можуть запропонувати можливість інвестицій 

у великі й неподільні категорії активів, такі як права власності, які просто 

недоступні для дрібних інвесторів. 

Також інституційні інвестори дають можливість значно знизити 

витрати на здійснення операцій з фінансовими інструментами, 

оперуючи значними обсягами ресурсів. Оскільки інституційні 

інвестори торгують великими пакетами цінних паперів, це дозволяє їм 

досягти істотної економії на комісійних виплатах і гонорарах 

посередникам. При управлінні великою кількістю дрібних інвестицій 

як одним великим портфелем можна зекономити за рахунок масштабу 

операцій, від чого інвестор може отримати вигоду у вигляді низької 

плати за управління.  

Узагальнюючи вищезазначене, до основних ознак 

інституційного інвестора можна віднести:  

 функціонують на фінансовому ринку і оперують фінансовими 

інструментами; 

 виконують функції фінансових посередників; 

 займаються інвестуванням у фінансові та матеріальні активи; 

 виступають портфельними інвесторами; 

 професійно управляють інвестиційними портфелями. 

Інституційні інвестори за характером своєї діяльності можуть 

поділятися на інвестиційні фонди, страхові компанії, недержавні 

пенсійні фонди, банки. Кожен з цих фінансових інститутів 

використовує відмінні від інших способи залучення капіталу, а саме: 

шляхом емісії власних цінних паперів (ІСІ), шляхом надання послуг 

(ризикові страхові компанії), залучення коштів на контрактній основі 
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(страхові компанії зі страхування життя і недержавні пенсійні фонди) 

або застосовуючи інші способи (банки, які для цього можуть 

використовувати депозитні кошти, кредити, власні кошти). При цьому 

кошти можуть надходити як від фізичних, так і юридичних осіб, а отже, 

первинними інвесторами є індивідуальні і корпоративні клієнти [4]. 

Сьогодні банки посідають чільне місце серед інститутів 

фінансового ринку країни, що пояснюється різноманіттям фінансових 

послуг та операцій, які притаманні їх діяльності та, які дозволяють 

залучати найбільшу кількість споживачів послуг та інвесторів.  

Банки є специфічним фінансовим посередником, який акумулює 

тимчасово непрацюючі грошові кошти населення та суб’єктів 

господарювання, перетворює їх у робочий капітал, тим самим 

підвищуючи інвестиційне навантаження на економіку. 

Крім того, як вважають деякі вчені, банки є провідними 

представниками системи інституційних інвесторів. З цього приводу О. 

Д. Вовчак категоріально виокремлюючи серед інституційних інвесторів 

банки, зазначає, що на сьогодні вони є основною ланкою між вільними 

фінансовими коштами та інвестиційними потребами та мають 

можливість діяти одночасно у двох важливих напрямах – на ринку 

цінних паперів і на кредитному ринку, які відповідають за 

перетворення заощаджень населення в інвестиції [1, с. 362]. За 

основною своєю місією створення банки, які є корпораціями, що 

приймають депозити, повинні розглядатися на фінансовому ринку саме 

в якості не інституційних, а корпоративних інвесторів. 
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РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

У сучасній економіці цінні папери та ринок цінних паперів є 

найважливішими складовими, які забезпечують ефективне 

функціонування всього ринкового механізму. Як сегмент фінансового 

ринку, ринок цінних паперів виконує функції акумуляції та 

переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує 

ефективне використання інвестиційних ресурсів. В умовах високих 

ставок на кредитному ринку ринок цінних паперів є дієвим механізмом, 

що спрямовує інвестиційний капітал у виробничу та соціальну сфери. 

Формування і розвиток ринку цінних паперів – це об’єктивний процес, 

покликаний сприяти розширенню ринкових відносин, виробництва, 

інтеграції України в систему світових ринків капіталу.  

Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку. В Україні, 

на відміну від держав з розвиненою економікою, він знаходиться на 

стадії розвитку , але, за майже двадцять років свого існування, значною 

мірою розширив та поглибив свої позиції у фінансовому секторі 

української економіки. 

Ринок цінних паперів України є однією з найважливіших 

складових української економіки, яка є показником розвитку всієї 

фінансової системи країни. Сьогодні фондовий ринок України 

недостатньою мірою забезпечує виконання свого основного завдання, 

яке полягає в широкому залученні фінансових ресурсів для 

інвестування в інноваційні та довгострокові економічні проекти. Існує 

значна кількість несприятливих факторів на шляху розвитку нашої 

держави (таких як показники інфляції, політична нестабільність, тощо), 

але це не зупиняє ріст фондового ринку України, про що говорять 

показники обсягу випуску і обороту цінних паперів.  

Стабільно та ефективно працюючий фондовий ринок є 

невід'ємним та важливим елементом фінансової системи країни. Через 

його інструменти забезпечується перерозподіл фінансово-

інвестиційних ресурсів та здійснюється їх мобілізація у найбільш 

перспективних та дохідних галузях економіки. Таким чином фондовий 

ринок виступає трансформатором заощаджень в інвестиційні ресурси, 

що дає можливість інвесторам не тільки зберігати накопичений капітал, 

а й примножувати його. 



28 

Ринок цінних паперів України виступає однією з ключових 

ланок економіки, яка є індикатором розвитку не тільки ринку капіталу, 

а й усієї фінансової системи держави. Сучасний стан та структура 

вітчизняного ринку цінних паперів є наслідком процесів трансформації 

економічної системи, які відбулись в Україні під впливом внутрішніх 

факторів та криз на світових фінансових ринках останніми роками. 

Згідно даних НКЦПФР, у 2018 році, порівняно з 2017 роком, 

темп приросту обсягів торгів на ринку цінних паперів становив 26% 

при зростанні ВВП на 3,2%. Співвідношення обсягів торгів на ринку 

цінних паперів до ВВП – 19,8%. За підсумками 2018 року 

спостерігалося зростання обсягу торгів на ринку цінних паперів, 

порівняно з 2017 роком, на 26% – до 590,59 млрд грн. У 2018 році обсяг 

торгів на біржовому ринку становив 44,17% від загального обсягу 

торгів на ринку цінних паперів (590,58 млрд грн) [3]. 

Загалом, головною метою функціонування й розвитку ринку 

цінних паперів в Україні має стати залучення інвестиційних ресурсів 

для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого 

зростання виробництва. Ліквідний, надійний та прозорий ринок цінних 

паперів має забезпечити реалізацію національних інтересів України, 

сприяти зміцненню економічного суверенітету шляхом: 

- сприяння надходження інвестицій у реальний сектор 

економіки; 

- створення ефективної системи захисту прав та інтересів 

вітчизняних й іноземних інвесторів; 

- розбудови сучасної надійної системи виконання угод із 

цінними паперами та обліку права власності на цінні папери; 

- розбудови ефективної системи організованої торгівлі, яка має 

визначити ринкову вартість цінних паперів вітчизняних емітентів; 

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності 

ринку цінних паперів України з його подальшою цивілізованою 

інтеграцією в міжнародні ринки капіталу; 

- гармонізації політики держави на ринку цінних паперів з 

грошово-кредитною, валютною й бюджетно-податковою політикою з 

метою дальшого розвитку ринку цінних паперів України. 

Слід відзначити, що сучасний розвиток ринку цінних паперів 

супроводжується процесами переходу від «класичної» моделі до 

«цифрової», яка закладена Європейською платіжною директивою PSD2 

(Payment Services Directive revised), яка почала діяти 13 січня 2016 р. Ця 

директива передбачає заміну існуючої фінансової системи на 

«цифрову», для цього вводиться новий тип фінансових інститутів – 

фінансово-технологічні компанії. Ера цифровізації суттєво 

трансформує суб’єктну, облікову, інструментальну та розрахунково-
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клірингову структури ринку цінних паперів. На сучасному етапі між 

суб’єктами традиційної фінансової системи та новими інституційними 

учасниками (ФінТехами) здебільшого встановилися партнерські 

відносини, але в недалекому майбутньому ФінТех-компанії можуть 

повністю замінити посередників на ринку цінних паперів за рахунок 

таких переваг, як мобільність, зручність, швидкість, низька вартість 

обслуговування, візуалізація [2, с. 177]. 

Крім того, розвиток вітчизняного ринку цінних паперів залежить 

від підтримки його фінансової безпеки. Як зазначає О.І. Барановський, 

«…безпека фондового ринку безпосередньо пов’язана з безпекою 

грошового обігу, бюджетною, борговою, валютною, інвестиційною та 

інфляційною безпекою держави, а також із фінансовою безпекою 

численних юридичних і фізичних осіб. Фондовий ринок як реальний 

інструмент забезпечення інвестиційних потреб здатний себе 

реалізувати тільки якщо всі угоди й процеси, котрі здійснюються на 

ньому, будуть безпечними» [1, с. 24]. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Законодавством передбачено 5 видів відповідальності за 

порушення трудового законодавства та оплати праці: 

 дисциплінарна,  

 адміністративна,  

 матеріальна,  

 фінансова, 

 кримінальна.  

При цьому такі види відповідальності будуть застосовуватися 

незалежно один від одного. Слід зазначити, що саме на підставі 

результатів перевірки Держпраці посадових осіб може бути притягнуто 

до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме 

підприємство – до фінансової відповідальності. 

Посадову особу, яка винна у порушенні трудового законодавства 

або оплати праці може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності. Згідно зі ст. 41 та ст. 147 КЗпП, видів дисциплінарної 

відповідальності є два – догана або звільнення. 

Адміністративна відповідальність накладається на підставі 

рішення суду на посадових осіб підприємства (табл. 1). Підставою для 

рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання 

адміністративного штрафу, який виписує інспектор з органу Держпраці 

під час перевірки роботодавців.  

Також до підприємств або фізичних осіб-підприємців, якщо вони 

є роботодавцями, застосовується відповідальність згідно зі ст. 265 

КЗпП у вигляді фінансової санкції (штрафу). 

Штраф нараховується за результатами перевірки органу 

Держпраці суб'єкта господарювання або роботодавця, якщо під час 

проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення 

законодавства про працю та/або зайнятість населення. Порядок 

проведення планових та позапланових перевірок органами Держпраці 

затверджено Постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295. 

На сьогодні всі питання накладання штрафів органами 

Держпраці розглянуто у Порядку накладення штрафів за порушення 

законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого 

постановою КМУ від 17.07.2013 р. №509. Слід звернути увагу, що 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st41
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=4#st147
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=7#st265
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=7#st265
https://docs.dtkt.ua/doc/1221.399.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1208.617.0
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ст. 265 КЗпП не зазначено строків давності для притягнення суб’єктів 

господарювання до фінансової відповідальності. 

 

Таблиця 1 – Адміністративна відповідальність 

Порушення Вдповідальність 

1 2 

Порушення посадовими особами 

підприємств, установ і організацій, 

незалежно від форм власності, у тому 

числі іноземних СГД, що діють на 

території України, фізосо-бами – 

підприємцями, які використовують 

найману працю, встановленого порядку 

працевлаштування, прийняття на 

навчання іноземців та осіб без 

громадянства, надання їм житла, а також 

інші порушення, якщо вони сприяють 

іноземцям та особам без громадянства в 

ухиленні від виїзду з України після 

закінчення терміну перебування або 

спрямовані на їх незаконну реєстрацію, 

оформлення документів на проживання 

Штраф на посадових осіб 

підприємств та фізосіб-

підприємців від 100 до 200 нмдг 

(від 1700 до 3400 грн.) 

Фактичний допуск працівника до роботи 

без оформлення трудового договору 

(контракту), допуск до роботи іноземця 

або особи без громадянства та осіб, 

стосовно яких прийнято рішення про 

оформлення документів для вирішення 

питання щодо надання статусу біженця, 

на умовах трудового договору 

(контракту) без дозволу на застосування 

праці іноземця або особи без 

громадянства 

Штраф з посадових осіб та 

приватних підприємців від 500 до 

1000 нмдг (від 8500 до 17000 

грн.). У разі повторного вчинення 

протягом року – штраф від 1000 

до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 

грн.) 

Ухилення від участі в переговорах щодо 

укладення, зміни або доповнення 

колективного договору, угоди, умисне 

порушення строку початку ведення 

переговорів, незабезпечення роботи комісій 

з представників сторін чи примирних 

комісій у встановлений сторонами 

переговорів строк 

Штраф з осіб, які представляють 

власників або уповноважені ними 

органи чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом 

органи, від 3 до 10 нмдг (від 51 до 

170 грн.) 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=7#st265
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1 2 

Прийняття посадовими особами 

підприємств, установ, організацій на 

роботу громадян без паспортів або з 

недійсними паспортами 

Штраф на посадових осіб 

підприємств від 1 до 3 нмдг (від 

17 до 51 грн.) та від 10 до 14 

нмдг (від 170 до 238 грн.) у разі 

повторного вчинення такого 

порушення протягом року 

Порушення чи невиконання 

колективного договору, угоди 

Штраф з осіб, які представляють 

власників або уповноважені 

ними органи чи профспілки або 

інші уповноважені трудовим 

колективом органи, від 50 до 100 

нмдг (від 850 до 1700 грн.) 

Ненадання інформації для ведення 

колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням колективних 

договорів, угод 

Штраф з осіб, які представляють 

власників або уповноважені ними 

органи чи профспілки або інші упов-

новажені трудовим колективом орга-

ни, від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.) 

Порушення встановлених термінів виплати 

зарплати, виплата її не в повному обсязі, а 

також інші порушення законодавства про 

працю 

Штраф з посадових осіб та 

приватних підприємців від 30 до 

100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) У 

разі повторного вчинення протягом 

року – штраф від 100 до 300 нмдг 

(від 1700 до 5100 грн.) 

 

Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності 

приймає суд. Розслідування кримінальної справи у загальному порядку 

проводять слідчі органи МВС (ч. 1 ст. 216 КПК) на підставі звернення 

працівників про скоєння злочину посадових осіб або на підставі акту 

перевірки органу Держпраці. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.18.0?page=7#st216
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТРУКТУРИ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Ураховуючи важливу роль оборотного капіталу як найвагомішої 

та наймобільнішої частини фінансових ресурсів, за рахунок яких 

авансуються різні елементи оборотних активів підприємств торгівлі, 

особливої уваги потребує формування оптимальної фінансової 

структури загального та оборотного капіталу як фінансових джерел 

необоротних та оборотних активів торговельних підприємств.  

Протягом досліджуваного періоду спостерігаються різновекторні 

тенденції у формуванні структури оборотного капіталу торговельних 

підприємств України: неухильне зростання абсолютних сум та питомої 

ваги довгострокових та короткострокових зобов’язань, зменшення обсягу 

та питомої ваги власних коштів у структурі інвестованого в активи капіталу 

торговельних підприємств. 

Аналіз показав, що переважна більшість вітчизняних 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі України відчуває гостру 

нестачу власних фінансових ресурсів для інвестування в загальний та 

оборотний  капітал, який є джерелом фінансування оборотних активів, 

що зрештою впливає на рівень фінансової стійкості, ліквідності, 

платоспроможності й рентабельності фінансово-господарської  

діяльності торговельних підприємств.  

Така диспропорція у сформованій структурі активів і капіталу 

підприємств торгівлі України свідчить про високий рівень дефіциту 

власних коштів, у тому числі для формування власного оборотного 

капіталу, високу залежність торговельних підприємств від позикових 

ресурсів та кон’юнктури відсоткових ставок на кредитному ринку, що 

впливає на загальний фінансовий стан та рівень фінансової безпеки 

підприємств торгівлі. 

Основними принципами, яких слід дотримуватися під час 

фінансування необоротних та оборотних активів підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі за рахунок власних та позикових  джерел капіталу 

мають бути: досягнення оптимального співвідношення між ціною 

фінансових ресурсів та дохідністю тих частин активів, у які вони вкладені; 

оптимізація термінів залучення, використання та повернення кредиторам 

позикових коштів і тривалості обороту відповідних частин оборотних 

активів; досягнення цільових рівнів рентабельності, ліквідності, фінансової 
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стійкості в процесі використання оборотних активів торговельного 

підприємства.  

Показник середньозваженої вартості оборотного капіталу є 

вимірювачем дохідності та рентабельності операційної діяльності 

торговельного підприємства, базовим критерієм ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства торгівлі загалом.  

Чим більший потенційний ризик та високу ціну несе конкретне 

фінансове джерело формування загального та оборотного капіталу, тим 

більшу економічну віддачу та рентабельність воно повинно мати в процесі 

інвестування в необоротні та оборотні активи та їх використання під час 

фінансово-господарської діяльності підприємств торгівлі.  

У процесі диференційованого вибору джерел фінансування 

активів підприємств оптової та роздрібної торгівлі основними цілями 

ефективного управління мають бути: оптимізація фінансової структури 

джерел формування власного та позикового капіталу, досягнення 

фінансової рівноваги між джерелами фінансових ресурсів та напрямами 

їх інвестування в різні складові частини необоротних та оборотних активів.  

Формування збалансованої оптимальної структури активів і 

капіталу дозволить мінімізувати фінансовий ризик, підвищити фінансову 

стійкість, плато- та кредитоспроможність, забезпечити фінансову безпеку 

торговельних підприємств 

Таким чином, фінансовий стан і ефективність фінансово-

господарської діяльності підприємств торгівлі значною мірою залежать 

від сформованої вертикальної та горизонтальної структури балансу, 

оптимального співвідношення між складовими елементами активів і 

капіталу, достатньої наявності власних та вартості позикових джерел 

коштів, що потрібні для фінансового забезпечення соціально-

економічного розвитку торговельних підприємств. 

Ураховуючи домінуючу роль позикового капіталу у формуванні 

фінансових ресурсів торговельних підприємств України, з метою 

формування оптимальної фінансової структури оборотних активів і 

оборотного капіталу підприємств торгівлі, слід аналізувати рівень 

відсоткових ставок за різними видами кредитів, оскільки вони 

впливають на ціну позикових фінансових ресурсів, ураховувати строки 

залучення, використання та повернення позик, оцінювати рівень 

рентабельності використання короткострокових та довгострокових 

позикових коштів, вкладених у різні складові елементи оборотних та 

необоротних активів підприємств торгівлі, з урахуванням ризикових, 

інфляційних та кон’юнктурних соціально-економічних чинників. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ 

ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 

 

В сучасних умовах господарювання стан основного капіталу на 

вітчизняних підприємствах різних форм власності та галузевої 

спрямованості є надзвичайно незадовільним, що пов’язано з повільним, 

чи взагалі відсутнім, оновленням матеріально-технічної бази 

виробничого циклу, високим моральним та фізичним зносом об’єктів 

основного капіталу, відсутністю у вітчизняних суб’єктів 

господарювання високопродуктивних та енергоефективних 

необоротних активів. Частка валового нагромадження основного 

капіталу у ВВП України у 2017 році була найнижчою за весь період 

незалежності (13,5%), що майже удвічі менше рівня окремих 

європейських країн. Такий рівень перешкоджає модернізації економіки, 

знижує фондовіддачу виробничого обладнання та не сприяє підтримці 

виробничого потенціалу, здатного створювати конкурентоспроможний 

продукт. Основним чинником таких негативних тенденцій є 

надзвичайно низький рівень фінансового забезпечення відтворення 

основних засобів, що і зумовлює необхідність акцентування уваги на 

питаннях, пов’язаних з формуванням джерел фінансування відтворення 

основних засобів. 

В глобальній та національній програмі сталого розвитку для 

реалізації Цілі 8. «Гідна праця та економічне зростання» визначено 

окреме завдання, а саме 8.1. «Забезпечити стійке зростання ВВП на 

основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення 

експортного потенціалу, виводу на зовнішні ринки продукції з високою 

часткою доданої вартості», виконання якого передбачає збільшення 

частки валового нагромадження основного капіталу у ВВП. Реалізація 

цього завдання можлива при створенні надійних і ефективних засобів 

фінансування відтворення основного капіталу. 

При вирішенні поставленого завдання в процесі відтворення 

основного капіталу виникає ряд проблем: 

1) Брак фінансування відшкодування необоротних активів, що 

вибувають з підприємства з різних причин; 

2) Вибір недоцільної форми відтворення основного капіталу; 

3) Вплив науково-технічного прогресу на елементи основного 

капіталу, що призводить до швидкого старіння оновлюваних об’єктів. 
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Відтворення основного капіталу на підприємстві є безперервним 

процесом його оновлення шляхом придбання нових, реконструкції, 

модернізації, капітального ремонту чи технічного переоснащення 

діючих об’єктів з метою забезпечення підприємств основними 

засобами в їх кількісному і якісному складі, а також підтримання їх в 

робочому стані.  

Виділяють два види відтворення основного капіталу: просте 

відтворення – передбачає оновлення основних фондів в незмінному 

масштабі шляхом заміни застарілих засобів праці і капітального 

ремонту; розширене відтворення – передбачає оновлення основних 

фондів в зростанні їх обсягів, тобто підвищення їх фізичного обсягу 

шляхом нового будівництва, розширення діючих підприємств, 

реконструкції та технічного переозброєння, модернізації обладнання. 

Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу 

здійснюється шляхом покриття витрат на оновлення основних засобів 

за рахунок фінансових ресурсів, які акумулювали суб’єкти 

господарювання чи отримали від зовнішніх суб’єктів фінансування. 

Таким чином серед джерел фінансування відтворення основного 

капіталу доцільно виділяти внутрішні і зовнішні. Внутрішні 

складаються з власних і залучених, зовнішні – з позикових і 

централізованих. До власних джерел відносять: амортизаційні 

відрахування, нерозподілений прибуток, кошти засновників; до 

залучених – внески членів трудового колективу, засоби від емісії акцій 

і цінних паперів, кошти від продажу майна підприємства, кошти від 

здачі основних засобів в оренду; до позикових – іноземні інвестиції, 

лізинг, банківські кредити та інші позики, кошти страхових, венчурних, 

пенсійних та інших фондів; до централізованих – кошти державного та 

місцевих бюджетів, засоби державних і позабюджетних фондів 

(гранти), кошти благодійних фондів. 

Для підвищення ефективності фінансування відтворення об’єктів 

основного капіталу доцільно основну частку фінансових активів 

спрямувати на відтворення його активної частини (елементи основного 

капіталу, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва 

продукції (товарів, робіт, послуг)) й впливають на предмети праці. До 

активної частини основного капіталу відносяться машини, 

технологічне та цехове обладнання, транспортні засоби, виробничий 

інвентар тощо. Це дозволить підвищити технічну оснащеність, 

виробничу потужність підприємства та фондовіддачу бізнес-моделі. 
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ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Підвищення ефективності управління державними фінансами  

можливе за наявності сукупності факторів, одним з яких є створення 

повноцінної системи державного фінансового контролю. В сучасних 

умовах її реформування вельми актуальним стає питання оцінки 

ефективності контролю, оскільки ефективна система фінансового 

контролю за управлінням державними (місцевими) ресурсами та їх 

використанням є по суті дієвим механізмом для забезпечення 

фінансової стабільності і безпеки країни, досягнення стратегічних цілей 

держави, ефективності державної політики, підвищення рівня якості 

життя населення. Разом з тим, теорія та практика свідчить, що при 

аналізі ефективності державного фінансового контролю основну увагу 

приділяють проблемі ефективності функціонування контролюючих 

органів, а питання оцінки ефективності системи державного 

фінансового контролю практично залишаються за рамками аналізу.  

Серед проблем з оцінки ефективності державного фінансового 

контролю перш за все треба зазначити термінологічну неузгодженість 

поняття «ефективність державного фінансового контролю» через 

відсутність нормативно-правової бази. Як результат, мають місце 

розмаїття підходів науковців до змісту та ототожнення понять 

«ефективність державного фінансового контролю» та «ефективність  

діяльності органів фінансового контролю». Виходячи зі змісту термінів 

«ефект» та «ефективність» під ефективністю державного фінансового 

контролю розуміють: 1) досягнення позитивного результату, який є 

наслідком контролю; 2) якісне відображення наслідків контролю 

(додержано чи не додержано вимоги; отримано чи ні певний результат 

за відповідну суму державних коштів) за допомогою сукупності 

кількісних критеріїв і показників; 3) ефективність формування та 

використання державних фінансових ресурсів і ефективність 

фінансового контролю з погляду системи, якою керують 

(результативність діяльності органів фінансового контролю, методів їх 

здійснення); 4) здатність відповідної системи фінансового  контролю 

сприяти скороченню кількості й обсягів правопорушень, запобігати та 

протидіяти порушенням фінансово-бюджетного законодавства з 

найменшими витратами. Ефективність діяльності контролюючого 
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органу визначається як здатність органу контролю досягти поставленої 

мети, цілі за мінімальної затрати величини витрат часу, сил і коштів. На 

нашу думку, серед наведених визначень ефективності державного 

фінансового контролю більш точним є досягнення результату 

відповідно до мети контролю. Цим результатом може бути зменшення 

обсягу виявлених правопорушень і економія державних коштів, або 

збільшення довіри суспільства до влади, реалізація соціальних програм, 

або покращення структури управління виконавчої влади. Тобто, маємо 

економічний, соціальний та організаційний ефект, які в сукупності 

визначають ефективність державного фінансового контролю. 

Трактувати державний фінансовий контроль як здатність досягнення 

запланової мети контролю нелогічно, оскільки цей термін виступає 

ознакою дієвості  – критерієм оцінки ефективності. 

Аналіз сучасної літератури свідчить, що підходи до оцінки 

ефективності державного фінансового контролю розглядаються 

вченими через площину змісту контролю як управлінської функції та 

роботи органу державного контролю. Отже, перелік критеріїв та 

відповідних показників оцінки різноманітний за складом та змістом. В 

якості критеріїв оцінки ефективності державного фінансового критерію 

більшість науковців пропонують наступні: 

- результативність – визначається ступенем реалізації цілей 

контролю та впливом контролюючого органу на діяльність 

підконтрольного об’єкта; 

- дієвість – здатність вчиняти вплив, відповідність досягнутого 

результату потенційно можливому (здатність органів контролю 

забезпечити своєчасне та повне виконання об’єктами фінансового 

контролю (підприємствами, установами, організаціями в частині 

наявних державних фінансових ресурсів та державного майна) вимог, 

вказівок та рекомендацій); 

- економічність – забезпечення мінімального рівня витрат на 

організацію та здійснення дієвого державного фінансового контролю. 

Окрім наведених вище критеріїв в літературі пропонуються 

динамічність, інтенсивність, раціональність, оптимальність, цільова 

спрямованість, внутрішня спрямованість, збалансованість, гнучкість, 

простота та ін. Вважаємо, більшість з них не є критеріями оцінки, а 

вимогами до оціночного процесу. 

Відсутність затвердженої методики оцінки ефективності як 

системи державного фінансового контролю, так і діяльності органів 

контролю спонукає дослідників формувати за кожним критерієм оцінки 

певну систему показників. Так, за критерієм результативності 

пропонуються показники: кількість перевірених об᾿єктів; кількість 

проведених контрольно-аналітичних та експертних заходів; виявлений 
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обсяг публічних коштів, використаних з порушеннями законодавства; 

виявлений обсяг неефективно використаних публічних коштів; 

виявлений обсяг публічних коштів, використаних не за цільовим 

призначенням; обсяг порушень і недоліків при адмініструванні доходів 

державного бюджету; кількість підготовлених актів ревізій і приписів 

тощо. За критерієм дієвості - кількість виконаних приписів згідно з 

оформленими протоколами про адміністративні порушення; обсяг 

коштів, повернутих до місцевих бюджетів та на бюджетні рахунки 

організацій; кількість реалізованих пропозицій контролюючих органів;  

збільшення дохідної частини чи забезпечення економії видаткової 

частини місцевого бюджету; кількість внесених до чинного 

законодавства правок в результаті контролю; кількість порушених 

кримінальних справ за фактом порушення чинного бюджетного 

законодавства. За критерієм економічності - обсяг коштів, витрачених 

на здійснення бюджетного контролю; обсяг коштів, витрачених 

підконтрольним об’єктом на підготовку матеріалів для уповноважених 

на перевірку осіб; рівень економічності (відношення отриманого 

економічного ефекту від запровадження висновків і рекомендацій 

контролюючих органів до витрат на їх утримання). 

Незважаючи на множинність та різноманітність показників, 

увага акцентується на необхідності в процесі оцінювання комплексного 

поєднання кількісних та якісних показників роботи органів державного 

фінансового контролю, доцільності вибору з численних тих показників, 

які забезпечують найбільш точну оцінку за критеріями, забезпечення 

точного обліку витрат на здійснення контрольних заходів, врахування 

не лише економічної складової ефективності, але й організаційної та 

соціальної. Цілком погоджуємося з позицією дослідників щодо 

необхідності врахування при формуванні системи показників 

специфіки діяльності органів державного фінансового контролю – 

Рахункової палати України, Державної аудиторської служби України, 

Державної казначейської служби України. Втім, оцінка ефективності 

контролю відносно комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, Міністерства фінансів України залишається поза увагою 

наукових досліджень. 

Отже, методологічні проблеми оцінки ефективності державного 

фінансового контролю потребують негайного вирішення з боку органів 

державної влади та подальших наукових здобутків. 
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Невід’ємною складовою макроекономічного та 

внутрішньогосподарського механізмів суб’єктів підприємництва є 

ефективно функціонуючий фінансово-кредитний механізм, який 

становить сукупність інституційних та організаційно-управлінських 

елементів, методів, форм, важелів, інструментів, інформаційно-

правового та нормативного забезпечення фінансово-кредитного впливу 

на поточний стан та соціально-економічний розвиток ринкових структур. 

Фінансова та грошово-кредитна складові економічного механізму діють 

у тісній взаємозалежності і взаємозв’язку, доповнюючи один одного. У 

процесі розширеного відтворення їх слід розглядати як єдину систему, 

яка забезпечує необхідними фінансово-кредитними ресурсами соціально-

економічну діяльність держави та господарюючих суб’єктів.  

Трансформація ринкової економіки передбачає забезпечення 

фінансово-кредитними ресурсами сталого розвитку підприємств за 

допомогою ефективно діючого фінансово-кредитного механізму, що 

являє собою сукупність форм, методів, важелів, інструментів 

формування, інвестування, розподілу та використання фінансових і 

кредитних ресурсів з метою виконання  стратегічних завдань та 

реалізації соціально-економічної політики держави і господарюючих 

суб’єктів, що створює організаційні передумови для розподілу та 

перерозподілу фінансово-кредитних ресурсів, за допомогою якого 

держава регулює відтворювальні процеси на макро- та мікрорівнях.  

Сформований в сучасних економічних умовах фінансово-

кредитний механізм являє собою систему фінансових і кредитних 

методів, важелів, інструментів управління, підсистем нормативно-

правового та інформаційного забезпечення та фінансового регулювання з 

метою реалізації фінансової політики держави та суб’єктів 

підприємництва, що враховує вимоги системного підходу до його 

побудови і функціонування, і є необхідною умовою для ефективного 

управління фінансами і кредитом на макро- та мікрорівнях. 

У сучасних умовах фінансово-кредитний механізм повинен 

стимулювати розвиток ринкових відносин у країні з урахуванням 

інтересів усіх господарюючих суб’єктів. На макрорівні він є складовою 

частиною системи регулювання економіки за допомогою фінансово-
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кредитних важелів де об’єктом регулювання виступають фінансові, 

кредитні ресурси, інвестиційний процес. А на мікрорівні фінансово-

кредитний механізм виступає як система фінансових і кредитних 

методів управління грошовим господарством підприємств, включаючи 

прийняття та виконання управлінських рішень як реакції на 

регулюючий вплив держави відповідно до здійснюваної в країні 

фінансової політики.  

Розглядаючи кредитно-грошовий механізм як складову фінансового 

механізму з урахуванням вимог системного підходу, вважаємо, що він 

являє собою не довільний набір методів, важелів та інструментів, не 

механічну їх суму, а їх певну організовану сукупність із зворотними 

зв’язками, яка володіє новою якістю, має нові властивості, відмінні від 

властивостей окремих складових елементів.  

Аналіз основних економічних показників фінансово-

господарської діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі 

України за період 31.12.2010 – 31.12.2017 рр. показав такі переважні 

тенденції:  

- у структурі капіталу підприємств торгівлі власні кошти 

складають вкрай низьку питому вагу – 9,8–8,5% у період 2010–2013 рр.; 

від’ємний власний капітал у період 2014–2016 рр. (–2,1; –4,8%; –1,5% 

відповідно); у 2017 році частка власних фінансових ресурсів у 

структурі капіталу становить 1,3%; 

- спостерігається висока питома вага позикових коштів у 

структурі фінансових джерел формування активів і капіталу 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі України (90,2–91,5% у 

період 2010–2013 рр.); (102,1%; 104,8; 101,5% у період 2014–2016 рр.), 

тобто позикові кошти у структурі балансу повністю витіснили власний 

капітал торговельних підприємств; у 2017 році частка позикових 

фінансових ресурсів у капіталі становила 98,7%. 

- динаміка та нестабільність рівня відсоткових ставок на ринку 

капіталів для юридичних осіб за довго- та короткостроковими 

кредитами банківських установ (15,5% - 24,4% у період 2010-2015 рр.; 

19,2-17,5% у період 2016-2017 рр.) суттєво вплинули на 

середньозважену вартість позикового та загального капіталу 

торговельних підприємств. 

Нами виділено ключові важелі та інструменти кредитно-

грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств 

торгівлі, які безпосередньо пов’язані з ефективним управлінням 

позиковими фінансовими ресурсами: загальноринкові, інфляційні, 

цінові та вартісні, часові та просторові, організаційно-технічні,  

структурно-динамічні, результативні, ризикові.  
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Зважаючи на високий рівень використання позикового капіталу 

у діяльності торговельних підприємств України та враховуючи 

принципові відмінності в економічних характеристиках власних та 

позикових фінансових ресурсів, оцінюючи можливі наслідки їх впливу 

на діяльність суб’єктів підприємництва, найголовнішими елементами 

та критеріями, яким повинна приділятися найбільша увага в розбудові 

системи та ефективного механізму забезпечення сталого розвитку 

торговельних підприємств є: динаміка темпів інфляції; вартість 

грошових ресурсів на ринку капіталів; рівень депозитних та кредитних 

відсоткових ставок на фінансовому ринку; умови, форми та методи 

кредитування та погашення кредитів; ймовірність ризиків 

(інфляційного, валютного, відсоткового, структурного, 

неплатоспроможності); ефективність використання грошово-кредитних 

ресурсів у фінансово-господарській діяльності торговельних 

підприємств та їх вплив на структуру капіталу, фінансову стійкість,  

незалежність, платоспроможність, соціально-економічний розвиток та 

зростання ринкової вартості підприємств торгівлі тощо. 

Таким чином, об’єктивна необхідність стабільного 

функціонування та розвитку торговельних підприємств в поточному та 

довгостроковому періодах об’єктивно вимагає розбудови та ефективної 

дії внутрішньогосподарського кредитно-грошового механізму, 

складовими елементами якого є методи, важелі та інструменти, що 

враховують особливості використання кредитних грошових ресурсів у 

торговельно-господарській діяльності підприємств.  

Вимогами ефективного функціонування кредитно-грошового 

механізму, зокрема, управління позиковими коштами в підприємствах 

торгівлі повинні стати: оптимізація фінансової структури активів і 

капіталу за критеріями мінімізації вартості й ризику; визначення 

оптимальних строків, форм і методів залучення й погашення кредитів, 

що спроможні забезпечити належний рівень фінансової стійкості, 

платоспроможності та фінансової рівноваги підприємства; збільшення 

рівня рентабельності вкладеного в активи позикового 

короткострокового та довгострокових капіталу, з урахуванням 

ризикових, інфляційних та кон’юнктурних соціально-економічних 

чинників. 
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О.П. Близнюк, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

М.В. Ілюха (ХДУХТ, Харків) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ 

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

В УКРАЇНІ  

 

В сучасній ринковій економіці основною організаційно-

правовою формою господарювання є акціонерне товариство, внаслідок 

того, що акціонерна форма власності в усьому світі стала найбільш 

досконалою та популярною формою організації підприємства. Вона 

дозволяє через механізм випуску та продажу акцій акумулювати 

потужні фінансові ресурси, залучати до управління корпорацією та 

участі у розподілі прибутку через дивідендні виплати значну кількість 

власників – акціонерів.  

Акціонерне товариство є найбільш демократичною формою 

ведення бізнесу, яка дозволяє об’єднати необмежену кількість 

заощаджень приватних осіб і за якої усі власники несуть обмежену 

відповідальність за зобов’язаннями корпорації, що само по собі є 

стимулом до інвестування коштів у ризиковану, але потенційно 

прибуткову та необхідну для суспільства справу.  

До переваг корпорацій зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти 

відносять такі моменти: 

- корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих сум 

грошей  через реалізацію акцій, тому можливості розширення капіталу 

корпорації практично необмежені; її фінансування значно простіше й 

дешевше порівняно з одноосібними володіннями та партнерствами; 

- простим і зрозумілим є питання про власність – акціонерне 

товариство виступає як різновид підприємств з колективною формою 

власності, держателем акцій може бути держава, інші підприємства, 

окремі громадяни; 

- випуск і продаж акцій з різноманітними характеристиками за-

безпечує акціонерному товариству незрівнянно більшу фінансову мо-

гутність, ніж просте об’єднання капіталів партнерствами, 

індивідуальними підприємцями, закритими корпораціями;  

- усі власники несуть обмежену відповідальність за 

зобов’язаннями корпорації, що є стимулом і гарантією інвестування 

коштів, відповідальність на акціонера покладається тільки в межах 

вкладеного ним капіталу;  

- власники корпорації за бажанням можуть легко позбутися 
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своєї частини капіталу шляхом продажу відповідних цінних паперів 

(акцій), таким чином, забезпечується швидке передавання окремих 

інтересів власності; перепродаж часток капіталу (акцій) не впливає на 

факт існування фірми. Ця ліквідність є однією із привабливих рис 

акціонерних товариств, хоча акції і переходять із рук у руки, активи 

залишаються власністю самої корпорації як юридичної особи; 

- важливою перевагою акціонерного товариства є безперервність 

його існування. Інші господарські товариства можуть припинити 

діяльність у зв’язку зі смертю чи виходом із товариства одного з партнерів. 

Ці обставини не впливають, однак, на існування акціонерних товариств – 

акціонерне товариство існує незалежно від зміни складу акціонерів; 

- акціонерне товариство може додатково стимулювати свій 

персонал, пропонуючи купівлю акцій на пільгових умовах або даючи 

менеджерам акції як премії; таким чином підвищується зацікавленість 

акціонерів (робітників та службовців) в поліпшенні фінансових 

результатів корпорації; 

- в акціонерних товариствах можливе ефективне узгодження 

інтересів менеджменту та акціонерів. Менеджер, маючи власний невеликий 

капітал, у межах акціонерного товариства може керувати колосальними 

коштами акціонерів, таким чином задовольняючи природне для себе 

тяжіння до збільшення об’єкта управління. З іншого боку, власники акцій 

отримують прибутки на свою власність, ризикуючи лише акціями, котрі 

вони завжди можуть обернути в готівку; 

- хоч акціонери і є власниками товариства, вони відіграють 

незначну роль в оперативному і тактичному управлінні корпорацією. Вони 

обирають, використовуючи своє право голосу, правління, яке управляє 

акціонерним товариством. Якщо рівень управління акціонерів не 

задовольняє, то вони можуть змінити менеджерів. 

Окрім відомих і зрозумілих переваг акціонерної форми власності, 

виділяються певні недоліки корпорацій порівняно з іншими 

організаційно-правовими формами підприємств: 

- складніший і довший порівняно з одноосібними володіннями 

та партнерствами порядок створення; 

- виникнення додаткових накладних витрат: на проведення 

загальних зборів акціонерів, складання спеціальної звітності на вимогу 

державних регулювальних органів, ведення реєстру акціонерів, 

організацію виплати дивідендів  тощо. За організаційними витратами 

акціонерні товариства є найдорожчою формою підприємництва; 

- в процесі функціонування акціонерних товариств можуть 

виникати конфліктні ситуації між власниками-акціонерами та 

найманими управителями, між окремими акціонерами (або групами 

акціонерів) та керівними органами товариства, між «великими» та 
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«дрібними» акціонерами, між акціонерами-інсайдерами та 

акціонерами-аутсайдерами тощо. Розв’язання цих конфліктів також 

пов’язане з витратами, і не тільки фінансовими, а й моральними; 

- подвійний характер оподаткування: по-перше, прибуток 

акціонерного товариства як юридичної особи обкладається податком на 

прибуток підприємств; а по-друге, з доходів власників акцій – 

дивідендів, які сплачуються з чистого прибутку, стягується податок на 

доходи фізичних осіб.; 

- діяльність відкритих акціонерних товариств є суттєвим 

чинником розростання спекулятивних операцій на фінансових ринках, 

що спричиняє безпрецедентне збільшення фіктивного капіталу. Нині 

обсяги таких операцій настільки переважають операції з реальними 

активами, що це зумовлює світові фінансові кризи і може створити 

загрозу економічному розвитку багатьох  країн. 

Основна маса акціонерних товариств в Україні була створена під 

час приватизації. На відміну від розвинених країн, акціонерний капітал 

в Україні утворювався не шляхом об’єднання капіталів, а завдяки 

поділу статутних капіталів державних підприємств в процесі 

приватизації. До особливостей діяльності акціонерних товариств, що 

створювалися в Україні, можна віднести: 

- неможливість виконувати функцію мобілізації та об’єднання 

капіталів, оскільки гроші, отримані в процесі первинного розміщення 

акцій, отримувала держава; 

- акції штучно створюваних акціонерних товариств здебільшого 

мали тільки умовну, а не реальну вартість, були абсолютно 

неліквідними, що негативно впливало на акціонерів, менеджмент, а 

отже, і на кінцеві результати діяльності; 

- відсутність поваги до акціонера як власника, неврахування 

інтересів акціонерів при ухваленні управлінських рішень, порушення 

законних прав та інтересів акціонерів з боку керівництва підприємств; 

- тенденція до невиплати дивідендів взагалі або сплати 

мінімальних дивідендів за залишковим принципом;  

- обмеженість або відсутність інформації про діяльність 

акціонерних товариств, невиконання рішень зборів акціонерів та ін.  

Це, звичайно, лише основні проблеми, які гальмували виконання 

акціонерними товариствами покладених на них завдань. У цілому слід 

визнати, що модель корпоративних відносин, яка діяла в останні роки в 

Україні, була перехідною, вона зумовлена особливостями періоду 

становлення та розвитку акціонерних товариств в Україні. 
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УДК 658.15 

 

О.П. Близнюк, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

О.А. Парамей (ХДУХТ, Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Ключовими вимогами ефективного управління фінансовими 

ресурсами в підприємствах торгівлі є оптимізація структури власних та 

позикових джерел капіталу за критеріями мінімізації середньозваженої 

вартості, фінансового ризику, термінів залучення й використання 

кредитних коштів з метою забезпечення високого рівня фінансової 

стійкості, платоспроможності та фінансової рівноваги, збільшення 

економічної рентабельності вкладеного в активи торговельного 

підприємства фінансового капіталу.  

Використання значного обсягу позикових коштів в торговельній 

сфері пов’язано з невідповідальністю у часі між витратами на 

закупівлю товарів та отриманням виручки від їх продажу. Потреба 

підприємств торгівлі у кредитних ресурсах виникає також у зв’язку з 

необхідністю здійснення витрат на створення сезонних товарних 

запасів, виникненням ускладнень у розрахунках з постачальниками 

товарів, виконанням фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, 

страховими організаціями, здійсненням інвестиційної діяльності тощо.  

Особливу увагу треба звернути на планування обсягів залучення 

довго- та короткострокових кредитних ресурсів та прогнозування 

термінів їх використання й окупності в результаті фінансово-

господарської діяльності підприємств торгівлі. Для цього необхідна 

розробка якісного методичного інструментарію, що дозволить 

планувати оптимальні часові та вартісні параметри залучення довго- та 

короткострокових кредитних ресурсів та прогнозувати 

результативність й терміни окупності позикових коштів в процесі їх 

використання у фінансово-господарської діяльності підприємств 

торгівлі з урахуванням можливих обмежень і ризиків. 

На основі диференційованого визначення об’єктивної вартості 

кожного власного та позикового джерела у формуванні загального 

капіталу та фактичної питомої ваги кожного елемента у загальній сумі 

мобілізованих фінансових ресурсів, можна оцінити фактичну 

середньозважену вартість загального інвестованого в активи капіталу 

торговельного підприємства з метою подальшої оптимізації його 

структури за такими ключовими критеріями: мінімізації 

середньозваженої вартості капіталу; мінімізації ризику сформованої 
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структури капіталу з позиції її впливу на фінансову стійкість та 

ліквідність підприємства; оптимізації термінів залучення та повернення 

позикового капіталу, максимізації рентабельності використання 

загального капіталу тощо.  

На стадії розміщення (інвестування) власних та позикових 

фінансових ресурсів в активи торговельного підприємства необхідно 

оцінити рівень ризику фінансування різних складових частин активів 

підприємства за рахунок позикових довгострокових та 

короткострокових джерел капіталу, тому що вони суттєво впливають 

на рівень фінансової стійкості та фінансової збалансованості 

ресурсного (капіталу) та інвестиційного (активів) портфелів 

підприємств торгівлі в межах принципових підходів до формування 

фінансової стратегії та реалізації фінансової політики управління 

фінансовими ресурсами: агресивного, помірного (компромісного), 

консервативного.  

На стадії використання фінансових ресурсів в процесі 

операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємств торгівлі, 

оптимізацію структури джерел фінансових ресурсів та напрямів їх 

інвестування в активи з метою підвищення ефективності 

функціонування, доцільно здійснювати за критеріями максимізації 

рівня фінансової рентабельності та ділової активності (коефіцієнту 

оборотності) на основі використання ефекту фінансового левериджу.  

Політику управління фінансовими ресурсами в системі обраного 

напряму фінансової стратегії, на етапі їх використання в торговельних 

підприємствах, слід вибудовувати за такими критеріями ефективності: 

економічної віддачі інвестованих фінансових ресурсів в активи; темпів 

економічної рентабельності капіталу; інтенсивності й швидкості руху 

коштів в процесі трансформації на різних етапах фінансово-

операційного циклу; коефіцієнту оборотності загального, власного та 

позикового капіталу; темпів зростання товарообороту підприємств 

торгівлі.  

Таким чином, управління фінансовими ресурсами підприємств 

торгівлі повинно ґрунтуватися на таких принципах: урахування 

перспектив розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства; 

забезпечення відповідності обсягу залучених фінансових ресурсів 

обсягу сформованих активів; забезпечення оптимальності структури 

фінансових ресурсів з позиції ефективного їх використання; 

забезпечення мінімізації витрат щодо формування фінансових ресурсів 

із різних джерел; забезпечення високоефективного використання 

фінансових ресурсів під час торговельно-фінансової діяльності. 
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УДК 352:35 

 

Н.Ю. Гулькевич, асп. (ТНЕУ, Тернопіль) 

 

РОЛЬ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ 

 

Динамічний характер соціально-економічних і суспільних 

трансформацій в усіх без винятку країнах світу актуалізує пошук 

шляхів та механізмів управління сталим розвитком як на рівні держави, 

так і на рівні регіонів. Ідеологія «сталого розвитку» ― це новітня 

ціннісна концепція розвитку, що задовільняє потреби теперішніх 

поколінь, проте не ставить під загрозу здатність майбутніх генерацій 

забезпечувати свої потреби і інтереси, і визначається трьома 

імперативами розвитку, зокрема: екологічним – встановлює «систему 

формальних і неформальних вимог, правил, норм, що регулюють 

антропогенну діяльність та впливають на зміни в навколишньому 

природному середовищі»; економічним – передбачає досягнення 

збалансованих параметрів розвитку держави та її регіонів, які 

стимулюють посилення інноваційної складової виробництва та 

сприяють економічному зростанню; соціальним – утверджує 

необхідність задоволення базових потреб громадян та дотримання 

високих стандартів життя і життєвого рівня населення [1].  

І хоча енциклопедичні та тлумачні словники термін «сталий» 

ідентифікують як «незмінний», «постійний», «безперервний», 

«тривалий» [2], є безумовна відмінність між принципами, 

інструментами та системами забезпечення досягнення сталого розвитку 

на державному та територіальному рівні. Одним з пріоритетів, 

відповідно до «Стратегії сталого  розвитку «Україна 2020»» визначено 

децентралізацію та реформу державного управління, досягнення яких 

забезпечується шляхом відходу від централізованої моделі державного 

управління, побудову ефективної системи організації влади в розрізі 

територій на засадах субсидіарності, загальності та фінансової 

самостійності місцевого самоврядування [3].  

В системі складових децентралізації вагоме місце займає 

фіскальна децентралізація, особливими завданнями якої є 

вирівнювання соціально-економічнеих диспропорцій розвитку, 

підвищення фінансової автономії органів місцевого самоврядування, 

посилення дохідної бази бюджетів територіальних громад для 

забезпечення ефективного надання суспільних благ і послуг на 

територіальному рівні.  
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Зазначимо, що фіскальна децентралізація, теоретичним базисом 

реалізації якої є теорія суспільних фінансів знайшла своє практичне 

втілення в бюджетній політиці більшості країн економічного 

авангарду, починаючи ще з минулого століття. На відміну від них, в 

Україні практична реалізація процесів фіскальної децентралізації була 

започаткована з 2015 року і зумовлювалась прийняттям змін до 

Бюджетного та Податкового кодексів України шляхом передачі 

органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних 

повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації. 

Основні засади реформи міжбюджетних відносин грунтувалися 

на реформі системи оподаткування, в частині змін обсязу питомих 

надходжень до місцевих бюджетів; трансфертної політики щодо зміни 

частки отримання трансфертів від різних суб’єктів; бюджетної системи, 

зміни до якої полягали в підвищенні рівня відповідальності місцевих 

бюджетів через надання більших повноважень органам місцевого 

самоврядування через делегування повноважень розробки та реалізації 

різноманітних програм соціально-економічного розвитку[4]. 

Передумови проведення фіскальної децентралізації полягали в: 

диспропорціях галузевої та секторальної структури; недостатній 

ефективності економічних реформ на рівні регіонів; втраті виробничого 

потенціалу; недостатньому рівні іноваційності підприємництва; 

дотаційності місцевих бюджетів. Натомість, переваги фіскальної 

децентралізації зводились до можливості: налагодження ефективних 

взаємовідносин між центром та регіонами; розширення та зміцнення 

прав і повноважень органів місцевого самоврядування; інтенсифікації 

економічного розвитку країни; підвищення конкурентоспроможності 

держави в зовнішньому середовищі; цільового та ефективного 

використання фінансових ресурсів; нарощення фінансового потенціалу 

територіальних громад; ефективної реалізації соціальних, економічних 

та екологічних потреб населення. 

Ключовими пріоритетами здійснюваних в ході реалізації 

фіскальної децентралізації нововведень було визначено розширення 

функціональних повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

прийняття рішень з одночасним наданням їм повної бюджетної 

самостійності щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення 

видаткових повноважень. Планувалось, що внесені зміни до 

Податкового Кодексу України посилять повноваження органів 

місцевого самоврядування в частині визначення ставок податків та 

встановлення пільг з їх сплати. Проте, обсяги місцевих податів та 

зборів відіграють недостатню роль у процесі формування місцевих 

бюджетів, вони не здатні суттєво впливати на фінансову спроможність 

органів місцевого самоврядування. 
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Водночас слід зазначити, що передані місцевим бюджетам 

джерела формування доходів є недостатніми для фінансування навіть 

поточних видатків, внаслідок чого, територіальні громади не можуть 

розпоряджатися додатковими ресурсами на власний розсуд, оскільки до 

місцевих бюджетів передані додаткові витрати, що раніше 

здійснювалися на центральному рівні. Отже, незважаючи на позитивні 

зрушення пов’язані з внесенням змін до Податкового та Бюджетного 

кодексів України, мусимо констатувати, що роль фіскальної 

децентралізації в забезпеченні сталого розвитку України просувається 

досить повільно, і під час бюджетної реформи в даному напрямі 

досягнуто недостатнього прогресу. Тому, подальші заходи зростання 

ролі фіскальної децентралізації потребують підвищення ефективності 

механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку 

з одночасним розширенням прав місцевих органів влади, зміцнення їх 

бюджетної самостійності та визначення відповідальності. 
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УДК 005.591.4:338.124.4 

 

І.О. Дейнега (ХДУХТ, Харків) 

В.М. Лачкова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 

В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Розвиток країни визначається ефективністю роботи підприємств, 

які мають не тільки виживати у складних умовах реформування 

економіки, але й проводити активну стратегію реформування і 

перетворення в ефективно працюючу господарську структуру. 

Методологія реструктуризації, яка широко використовується у 

бізнес-практиці розвинутих країн Заходу, починає завойовувати і 

вітчизняний ринок. Сьогодні у практиці управління підприємствами 

все більший розвиток набуває нова для України область знань та 

практичного застосування – реструктуризація підприємств. 

Реструктуризація є одним з суттєвих шляхів вирішення проблем 

підприємств. Зважаючи на те, що більш 30% підприємств України 

працюють із збитками, а основним чинником є неефективний 

менеджмент та необхідність змін, перетворень у діяльності 

підприємств, дана тема є актуальною для дослідження. 

Підприємство під впливом зміни зовнішніх і внутрішніх 

чинників зіткається з необхідністю адаптації до цих змін, що 

виражається у зміні структур і функцій підприємства, комплексному 

змінюванні методів функціонування для вирішення проблем виживання 

або підвищення ефективності роботи, що називають процесом 

реструктуризації. 

Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-

господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, 

спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форми власності, 

управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому 

оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності 

виробництва та задоволенню вимог кредиторів. 

Виходячи з даного визначення можна розмежувати поняття 

«реорганізації» і «реструктуризації». Поняття реструктуризації є 

ширшим, оскільки, поряд з іншими, включає заходи, спрямовані на 

реорганізацію підприємства. 

Залежно від характеру заходів, які застосовуються, виділяють 

такі форми реструктуризації: 
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1. Реструктуризація виробництва (зміна керівництва, 

запровадження нових методів управління, диверсифікація асортименту 

продукції, підвищення ефективності маркетингу, зменшення витрат на 

виробництво тощо) 

2. Фінансова реструктуризація (зміни в структурі активів і 

пасивів балансу, реформування грошових потоків) 

3. Корпоративна реструктуризація (реорганізація підприємства – 

зміна власника, створення нових юридичних осіб тощо) 

Реорганізація підприємства у будь-якій формі неможлива без 

паралельного реформування його фінансової структури. Проте 

фінансова реструктуризація може здійснюватись як самостійний  засіб 

стратегічних фінансових перетворень, як  самодостатній засіб 

попередження банкрутства. В останньому випадку фінансова 

реструктуризація має  ширший діапазон форм її проведення і .набуває 

на сучасному етапі найбільшого поширення 

За напрямки фінансової реструктуризації слід виділяти: 

1. Реструктуризацію пасиву балансу (форм короткострокової і 

довгострокової заборгованості підприємства та структури власного і 

позикового капіталу) 

2. Реструктуризацію активу балансу (видів оборотних і 

необоротних активів підприємства та співвідношення їх в цілому. 

3. Реструктуризацію грошових потоків (окремих видів вхідних і 

вихідних грошових потоків з окремих видів діяльності підприємства і 

співвідношення загального обсягу надходження й витрат грошових 

коштів). 

У сучасній економічній літературі термінологічний апарат 

характеристики процесу реструктуризації перебуває у процесі 

формування. У літературних джерелах, присвячених дослідженню 

реструктуризації підприємств, виділяють два напрямки 

реструктуризації: корпоративна (стратегічна) реструктуризація 

компанії та санаційна реструктуризація. 

Реструктуризація є високоефективним ринковим інструментом 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. У розвинутих 

країнах термін «реструктуризація» останнім часом почав вживатися для 

визначення комплексної програми впровадження змін, метою якої є 

зростання конкурентоспроможності та ринкової вартості підприємства 

У цьому розумінні реструктуризацію можуть і повинні проводити не 

тільки кризові та державні підприємства, а й усі суб’єкти 

господарювання, оскільки відповідно до сучасної концепції 

менеджменту стратегічною метою підприємства найчастіше визнається 

зростання ринкової вартості та добробуту власників(акціонерів). 



53 

УДК 657.411 

 

Н.Б. Кащена, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

К.А. Жовтяк (ХДУХТ, Харків) 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Орієнтація діяльності підприємств на підвищення конкурентних 

переваг, результативності господарювання і забезпечення у перспективі 

сталого економічного зростання обумовлює необхідність ефективного 

управління власним капіталом та окремими його складовими на засадах 

системності. Особливої актуальності питання комплексного управління 

власним капіталом набувають в сучасних умовах, яким притаманні 

негативні тенденції розвитку національної економіки на фоні складних 

трансформаційних процесів, відсутність платоспроможного попиту, 

погіршення платіжної дисципліни, підвищення відсоткових ставок на 

позиковий капітал, наростання інфляційних процесів і кризи платежів 

тощо. 

Управління власним капіталом підприємства доцільно 

здійснювати згідно із сучасними концепціями побудови складних 

керуючих систем, основу яких складають: комплексність охоплення 

напрямків управляючих впливів; розподіл управління; безперервність 

здійснення прогнозних і управлінських оцінок; послідовне 

застосування кількісних підходів для вирішення завдань управління; 

розвинене інформаційне забезпечення всіх або найважливіших етапів 

прийняття рішень. 

Основними передумовами створення ефективної системи 

управління власним капіталом підприємства є: 

− формування і оптимізація такого обсягу та структури 

власного капіталу, які б забезпечили фінансову стійкість підприємства 

при мінімальних витратах на обслуговування власних фінансових 

ресурсів; 

− використання раціональної політики фінансування активів 

підприємства; 

− прискорення оборотності власних коштів, вкладених в активи 

підприємства за рахунок визначення зайвих запасів та їх ліквідації, 

оптимального вибору постачальників і поліпшення організації 

постачання, впровадження нових технологій та підвищення 

ефективності праці, раціональної організації збуту, формування і 

реалізації ефективної інвестиційної політики. 
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Більшість науковців сучасності розглядають управління 

капіталом підприємства, зокрема власним, як складову частину системи 

управління, яка: 

− забезпечує результативність діяльності підприємства в 

цілому та за кожним структурним підрозділом; 

− складається з двох функціональних підсистем, які 

забезпечують циклічність процесу підготовки і реалізації 

управлінських рішень: управління формуванням та управління 

використанням власного капіталу; 

− є системою принципів і методів розроблення і реалізації 

управлінських рішень, які пов’язані з: установленням оптимального 

обсягу і структури капіталу; обґрунтуванням джерел і форм залучення 

капіталу на стадії формування; забезпеченням ефективності 

використання капіталу в різних видах діяльності на всіх стадіях його 

кругообігу з метою забезпечення прибуткової діяльності підприємства.  

Відтак систему управління власним капіталом підприємства 

пропонуємо визначати як сукупність взаємопов’язаних елементів, що 

забезпечують цілеспрямований вплив на формування, розміщення і 

використання власного капіталу, необхідного для здійснення 

господарської діяльності підприємства, оптимізації його обсягу, складу, 

структури та вартості з метою підвищення раціональності формування 

та ефективності використання власних коштів задля досягнення 

стратегічних орієнтирів розвитку і підвищення добробуту власників 

підприємства. Основними елементами системи управління власним 

капіталом є: об’єкт, предмет, мета, завдання, суб’єкт, принципи та 

методи управління.  

За основну мету системи управління власним капіталом 

підприємства визначено оптимізацію складу і структури власного 

капіталу, що сприяє підвищенню ефективності його формування та 

використання, і забезпечує досягнення стратегічних орієнтирів 

розвитку та покращення добробуту власників підприємства. Ефективне 

управління власним капіталом полягає у вирішенні таких завдань, як 

мінімізація ціни власного капіталу та зменшення трансакційних витрат 

на одиницю реалізованої продукції.  

Для забезпечення ефективності система управління власним 

капіталом повинна відповідати таким критеріям: наявність єдиної, 

адаптованої до всіх суб'єктів управління методології оцінки і 

прогнозування стану системи індикаторів; прийняття рішень у рамках 

єдиного інформаційного простору, що являє собою стан і прогнози 

системи індикаторів; взаємозв'язок стратегічного й оперативного рівнів 

управління.  
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ УКРАЇНИ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

 

В умовах посилення глобалізації світової економіки, що 

супроводжується підвищенням рівня міжнародної конкуренції на 

цільових ринках, загостренням політичного та економічного тиску на 

країни світу постає необхідність використання додаткових джерел 

фінансування національних економік. В якості таких джерел виступає 

залучення іноземних коштів у формі інвестицій та кредитів.  

Зважаючи на актуальність питань формування та управління 

державним боргом, очевидно, що ці процеси є об’єктом уваги 

науковців. Так, проблемами ефективного управління державним 

боргом країни займаються такі вітчизняні та закордонні вчені як Ю. 

Акчуріна, С. Краснов, Л. Лондар, С. Юрій, В. Стоян, М. Мац., Н. 

Климаш, К. Багацька, Н. Дем’яненко, І. Федорович, В. Шевчук та інші. 

Проте існують значні розбіжності підходів до вимірювання боргового 

навантаження і платоспроможності країни та оцінювання критичності 

обсягів зовнішніх державних запозичень. Отже, залишається 

актуальним визначення проблеми управління зовнішнім боргом 

України та обґрунтування заходів щодо її вдосконалення.  

Під зовнішнім боргом країни будемо розуміти суму 

непогашених боргових зобов’язань перед іноземними кредиторами та 

нарахованих на них відсотків, оформлених відповідно до чинного 

законодавства та міждержавних угод. В сучасних умовах держави 

вирішують питання відносно заборгованості за допомогою: визнання 

дефолту, коли країна відмовляється від сплати боргів; часткового 

списання зобов’язань, коли країні-боржнику тимчасово забороняється 

приймати участь у процесах обміну на міжнародному ринку капіталів; 

реструктуризації, яка допомагає переоформити борги [1, c. 63]. 

Проведений авторами аналіз сучасної стратегії управління 

зовнішнім боргом України свідчить про її низьку ефективність через 

концентрацію на сфері державного запозичення, спрямування залучених 

коштів не на стратегічно важливі галузі економіки, через що 

збільшується дефіцит державного бюджету та формується необхідність 

отримання нових запозичень [2, c. 203]. Для вдосконалення зазначеної 

стратрегії доцільно запровадити наступні заходи (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Заходи щодо вдосконалення системи управління зовнішньою 

заборгованістю України 

Джерело: розроблено авторами. 
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Хронічний дефіцит, що спостерігається в Україні з 2003 р. 

вимагає брати іноземні запозичення, щоб покрити існуючи витрати. 

Головними проблемами управління зовнішнім боргом України за 

результатами проведеного авторами аналізу є: 

відновлення стану держави як справного платника. Країна 

повинна уважно стежити за термінами сплати. Настання дефолту за 

окремими частками зобов’язань може тимчасово перекрити доступ до 

міжнародних фінансових ринків; 

переспрямування коштів, що отримані від МВФ, на інвестування 

нових проектів та підтримання власного виробництва. Забезпечення 

перспективних галузей економіки достатнім обсягом фінансування 

дозволить підтримати внутрішній економічний стан держави.  

Задля покращення економічної ситуації в країні та зменшення 

ступеню її залежності від зовнішніх запозичень необхідно збалансувати 

державний бюджет. Перспективним кроком уряду у цьому напрямі 

може стати пропозиція кредиторам негайно виплачувати окремі суми 

боргу. Дана практика дозволить державі показати себе як справного 

платника та залучати більше позик від приватних кредиторів та 

комерційних фінансових установ інших держав. Ще одним кроком для 

покращення економічного стану держави є зміцнення стосунків з 

іншими країнами та їх фінансовими установами, що забезпечить 

стимулювання потоку іноземних інвестицій, відновлення стану 

економіки та збільшення надходжень до державного бюджету. 

Урегулювання політичної ситуації також позитивно вплине на 

інвестиційний стан України та дозволить зменшити обсяги державних 

закупівель і трансфертів, стимулювати національне виробництво, 

розробку та реалізацію національних проектів.  

Отже, ефективна система управління зовнішньою 

заборгованістю базується на збалансуванні державного бюджету та 

контролі обсягів експорту капіталу.  

 

Інформаційні джерела: 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Важнейшей задачей, стоящей перед менеджерами 

коммерческого банка является оценка эффективности 

функционирования каждого сотрудника и его вклада вклада в 

достижение общего финансового результата организации.  

В банковской сфере стран Западной Европы и США в последнее 

время особого внимания заслуживает технология мотивации, которая 

основана на комплексной оценке ключевых показателей 

эффективности деятельности как всей организации в целом, так и 

каждого сотрудника. По мнению Дэвида Парментера, популярность 

такого подхода, называемого Key Performance Indicators (KPI), связана с 

тем, что в нем соблюдается принцип адекватного вознаграждения за 

полноценное достижение поставленных целей и выполнение 

стратегических задач. Это, в свою очередь, позволяет мотивированно и 

рационально распределить затраты по оплате труда персонала [1]. При 

этом российскими специалистами в области менеджмента также 

отмечаются преимущества мотивационной модели на основе системы 

ключевых показателей, заключающиеся в возможности измерения, 

анализа и контроля качественных и количественных параметров 

деятельности сотрудников в различные временные периоды [2]. 

Проблемами теории стратегического управления и концепции 

системы ключевых показателей эффективности деятельности 

занимались такие зарубежные ученые, как Ю. Вебер, М. Веттер, 

Р.Каплан, Т. Колер, К. Коффман, С. Майерс, Д.Нортон, П. Нивен, 

Н. Ольве, Ж. Рой, С. Рой и др.  

Вместе с тем, специфика деятельности коммерческих банков 

предопределила необходимость совершенствования системы KPI с 

учетом специфики банковской деятельности. 

В этой связи целью данного исследования является: на основе 

изучения бизнес-процессов розничного сектора коммерческого банка 

выделить систему KPI и расширить их классификацию для построения 

эффективной системы мотивации его сотрудников. 
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В результате исследования авторами расширена  классификация 

KPI специалистов розничного сектора коммерческого банка по таким 

признакам, как степень долгосрочности отношений с клиентом, 

уровень активности клиента и степени эффективности проведенной 

операции (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Классификация KPI специалистов розничного сектора 

коммерческого банка 

Признак 

классификации 

KPI 

Виды KPI в 

соответствии с 

предлагаемым 

признаком 

Ключевые показатели 

1 2 3 

По уровню 

риска 

С высокой 

степенью риска 

Кредитные операции, оформляемые 

без поручителей и справок и доходов 

Со средней 

степенью риска 

Кредитные операции, оформляемые 

со справкой о доходах 

С низкой степенью 

риска 

Кредитные операции, оформляемые 

с поручительством, залогом, 

страховкой 

Безрисковые Комиссионные операции 

По степени 

доходности 

операций для 

банка 

Высокодоходные Активные операции 

Средне доходные Активно-пассивные операции 

Не приносящие 

доход 
Пассивные операции 

По степени 

долгосрочности 

отношений с 

клиентом 

Долгосрочные 
Кредитные операции от 5 до 10 лет; 

депозиты на длительный срок 

Среднесрочные Депозиты, кредиты от года до 5 лет 

Краткосрочные 
Краткосрочные кредитные и 

депозитные операции до 1 года 

Разовые 
Разовые кредитные и депозитные 

операции 

По уровню 

активности 

клиента 

Активные клиенты 

Средний чек операций, количество 

операций за период, долгосрочность 

операций клиента 

Неактивные 

клиенты 

Разовые (заключение договора без 

совершения операций по нему) 

По степени 

эффективности 

проведенной 

специалистом 

сделки 

Эффективные 

Сделка заключена с повторной 

продажей, с максимальным чеком 

(рефинансирование кредитов др. 

банков), на максимальный срок 
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1 2 3 

 Неэффективные 

Отказ от кредитования, без 

повторной продажи, с минимальным 

чеком или сроком 

Источник: авторская разработка 

 

Представленная в таблице 1 расширенная классификация 

ключевых показателей эффективности деятельности специалистов 

розничного бизнеса коммерческого банка позволяет установить 

взаимосвязи между бизнес-процессом и ключевыми показателями 

деятельности; установить зависимость между проведенной операцией 

специалистом и ее влиянием на финансовый результат структурного 

подразделения и разработать на этой основе действенную систему 

мотивации. 
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АНАЛІЗ СКОРИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Банки постійно стикаються з проблемою неповернення 

отриманих кредитів, особливо на фоні сучасної фінансової 

нестабільності. Й не тільки в Україні. Саме тому, застосування у 

банківських установах методик оцінювання кредитоспроможності 

клієнтів і ризику банків при наданні кредитів спонукають до пошуку 

нових ефективних методик. Найбільш ефективним та поширеним 

методом оцінки індивідуальних ризиків кредитування за кордоном є 

скоринг (або скоринг-система) вперше запропонована американським 

економістом Д. Дюраном для відбору позичальників при споживчому 

кредитуванні. 

Скоринг (англ. – «бал») – використовувана банками система 

оцінки клієнтів, в основі якої закладені статистичні методи розподілу 

характеристик, притаманних позичальникові, на різні групи, за 

допомогою оцінки допоміжних характеристик, які відомі, що дозволяє 

спрогнозувати його поведінку та визначити, наскільки великою є 

ймовірність того, що конкретний потенційний позичальник поверне 

кредит в строк.  

Існують чотири основних видів скорингу: 

1) application-scoring – аплікаційний (дослівний переклад з 

англійської – «скоринг заявки, звернення») – оцінка 

кредитоспроможності позичальників при виділенні кредиту. Це 

найпоширеніший і відомий клієнтам вид скорингу. В його основі 

лежать первинний збір анкетних даних позичальника (андерайтинг), 

для прийняття рішення: надавати позику чи ні; 

2) collection-scoring – колекторський – система скорингу на 

стадії роботи з неповерненими позиками, яку застосовують у разі 

невиконання позичальником своїх зобов’язань. Визначає пріоритетні 

дії співробітників банку для повернення «поганих» кредитів, що 

передбачає дії від первинного попередження до передачі справи 

колекторському агентству; 

3) behavioral-scoring – скоринг поведінки – скоринг протягом 

кредитного періоду, що дозволяє оцінити найбільш ймовірні фінансові 

дії позичальника. Така система дає можливість спрогнозувати зміну 

платоспроможності позичальника, коригувати встановлені для нього 
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ліміти. Основою аналізу можуть служити дії клієнта за певний період, 

наприклад операції по кредитній карті; 

4) fraud-scoring – скоринг оцінки можливості шахрайства – 

статистична оцінка ймовірності шахрайських дій з боку потенційного 

позичальника. Такий скоринг, як правило, використовується спільно з 

іншими видами дослідження клієнтів [1, 2]. 

Найбільш поширеними в практиці застосування скорингу 

українськими банками є перші два різновиди – аплікаційний та 

колекторський.  

Деякі науковці пропонують також використовувати ще три види 

скорингу: 

1) pre-sale (передпродажний скоринг) – за допомогою даного 

типу скорингу здійснюється виявлення потенційних потреб клієнта на 

основі кредитних історій позичальників, що входять в таку ж 

категорію, та створення різноманітних пропозицій, цікавих клієнту; 

2) response (скоринг відгуку) – пов'язаний з pre-sale та дає 

можливість оцінки ймовірності відгуку на пропозиції, що робить банк 

клієнту; 

3) attrition (скоринг утримання) – оцінює ймовірність розриву 

ділових відносин між клієнтом та банком. Дає змогу заздалегідь, 

оцінивши ситуацію, застосувати заходи щодо підвищення лояльності 

клієнта [3]. 

Основними цілями будь-якого банку при впровадженні системи 

кредитного скорингу з метою зменшення ризиків, пов’язаних із 

кредитуванням, є: 

 прискорення процедури оцінки позичальника шляхом 

проведення експрес-аналізу заявки на кредит у присутності клієнта; 

 підвищення якості опрацювання інформації; 

 підвищення точності оцінки позичальника; 

 зменшення кількості необґрунтованих відмов кредитних 

заявок; 

 зменшення обсягу неповернутих позик; 

 скорочення обсягу сформованих резервів під можливі втрати 

за кредитними зобов'язаннями; 

 створення дієвої бази кредитних історій щляхом накопичення 

даних про позичальників; 

 швидке і якісне оцінювання динаміки змін позичкового 

рахунку конкретного клієнта та кредитного портфеля в цілому; 

 підвищення ефективності ризик-менеджменту банку. 

Всі скорингові моделі поділяють на статичні та динамічні. При 

аналізі застосовуються різні прийоми кредитного скорингу – від 
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найпростіших формул до складних математичних моделей. Скорингова 

модель може бути побудована на основі різноманітних 

класифікаційних методів: статистичних, в основі яких лежить 

дискримінаційний аналіз; мережевого підходу (з побудовою дерева 

класифікацій); методів лінійного програмування; нейронних мереж; 

методів кластерного аналізу; генетичних алгоритмів; методів 

найближчих сусідів та ін. 

На успішність застосування скорингової моделі впливає низка 

ключових факторів:    

 неупередженість оцінки (скоринг відмежовує суб’єктивність 

оцінок, традиційно пов’язану з кредитними рішеннями);    

 стандартизація кредитних оцінок;    

 можливість автоматизації;    

 контроль (завдяки стандартизації кредитних операцій банкам 

не важко контролювати і відстежувати ефективність кредитних 

рішень);  

 зростання доходності (автоматизація знижує витрати на 

ручну обробку заявок на кредит до мінімуму) [4]. 

Але, фахівці попереджають, що при довготривалому 

використанні скорингу, слід мати на увазі, що з часом його 

ефективність знижується. Це пов’язано як з демографічними змінами в 

популяції клієнтів, так і зі стратегічними банківськими змінами (поява 

нових субпродуктів, розширення банківської мережі). Тому поява 

нових факторів потребує постійного вдосконалення розроблених 

скорингових моделей. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь за последние годы количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства значительно увеличилось, в 

том числе благодаря проводимой государством политики 

разгосударствления и приватизации. В республике создаются 

благоприятные условия (льготные режимы налогообложения, 

кредитование на льготных условиях, расширение списка видов 

деятельности не требующих регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и т.п.) для осуществления предпринимательской 

деятельности, которые с каждым годом совершенствуются. Однако, 

несмотря на имеющийся рост количества малых предприятий, не 

достигаются прогнозные показатели увеличения их доли в ВВП. 

Практически все малые предприятия сталкиваются с проблемой 

финансирования. 

Государственная финансовая поддержка призвана обеспечить 

улучшение деловой среды, содействовать развитию субъектов 

предпринимательства, совершенствовать структуру их поддержки и 

сформировать позитивное отношение к предпринимательской 

инициативе граждан. В Республике Беларусь она предоставляется в 

рамках Программы «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016–2020 годы и согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства» 

осуществляется за счет средств республиканского и местных 

бюджетов, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством [1].  

В соответствии с Государственной программой «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 гг. 

приоритетными направлениями, которым государство оказывает 

поддержку, создает благоприятные условия и предоставляет субсидии, 

являются: внедрение новых технологий; расширение экспортного 

потенциала, производство импортозамещающей продукции; создание, 

расширение материально-технической базы; приобретение, 

реконструкция, модернизация, строительство, капитальный ремонт 

основных средств. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют 
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возможность выбора оптимального для них способа получения 

финансовой поддержки, которая может осуществляться посредством 

следующих структур: местные исполнительные комитеты 

(облисполкомы и Мингорисполком); инновационные фонды 

(Белорусский инновационный фонд, республиканский и местные 

инновационные фонды); Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей [2]. Для развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса государство предоставляет как безвозмездную помощь, так и 

средства, которые необходимо вернуть. 

Безвозмездная помощь:  

1) в Беларуси существует субсидия на открытие бизнеса, 

которую выдает Государственная служба занятости населения при 

условии, что субъект является официально безработным. На такую 

поддержку можно рассчитывать, если будет открыто ИП, а 

деятельность будет осуществляться в сфере агроэкотуризма или будет 

организована ремесленная мастерская. Выделенные средства можно 

направить на покупку оборудования, техники, инструментов, сырья, 

материалов, а также оплатить услуги и покрыть другие затраты, 

связанные с ведением бизнеса; 

2) если предприниматель решил организовать бизнес, 

связанный с инновациями, наукой, разработкой и производством 

техники, изготовлением продукции на экспорт, то он может 

претендовать на грант от государства. Для этого необходимо 

предоставить в облисполком составленный бизнес-план с указанием 

цели и суммы необходимого гранта и выиграть в конкурсе 

претендентов. Отметим, что средства гранта предоставляются 

компании под личную ответственность предпринимателя; 

3) фермер в Республике Беларусь пользуется налоговыми 

льготами (не платит НДС), а также может рассчитывать на выделение 

земли под фермерское хозяйство - бесплатную пожизненную аренду до 

100 гектаров земли в сельской местности. Данный участок в будущем 

можно передать по наследству, но нельзя обменивать или продавать. 

Средства, которые необходимо возвращать: 

1) субсидия на создание рабочих мест предоставляется 

Государственным фондом социальной защиты населения при условии 

найма на работу людей, стоящих на учете в службе занятости 

населения. В этом случае предприниматель может претендовать на 

беспроцентную ссуду на срок до 3-х лет для создания дополнительных 

рабочих мест. Полученные средства могут быть использованы: на 

усовершенствование производства, покупку и наладку оборудования; 

на покупку сырья и материалов и другие цели, связанные с созданием 

новых рабочих мест; 
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2) в соответствии с Государственной программой «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 гг. 

Банк развития РБ предоставляет ресурсы 11-ти коммерческим банкам-

партнерам, а они, в свою очередь, открывают льготные кредиты для 

развития малого и среднего бизнеса. Процентная ставка в зависимости 

отдельных категорий субъектов МСП колеблется от 9,67 % до 13,5 % 

годовых. 

Помимо указанных каналов получения бюджетной поддержки, в 

республике создано 107 центров поддержки предпринимательства и 

25 инкубаторов малого предпринимательства [2].  

В целом, государственные программы поддержки – это, 

пожалуй, самый лучший способ, как создать свой бизнес с нуля без 

стартового капитала. Если же говорить о финансировании без 

поддержки государства, то лидерами являются банковские кредиты и 

займы. Кроме того, есть вариант получить грант, найти инвестора или 

собрать деньги на краудфандинговых площадках. 

С каждым годом количество инвесторов в Беларуси растет, но 

растет и количество стартапов, проектов, которые нуждаются в 

финансировании. Для развития и поддержки малого и среднего бизнеса 

государство предоставляет как безвозмездную помощь, так и средства, 

которые необходимо вернуть. В республике также действуют центры 

поддержки предпринимательства и инкубаторы малого 

предпринимательства, призванные обеспечивать информационную и 

консультационную поддержку. Для предоставления любой денежной 

поддержки недостаточно хорошей идеи: важно ее досконально 

продумать и качественно представить аудитории.  
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УДК 336. 71–028.76 

 

А.С. Лачков, асп. (ХДУХТ, Харків) 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

НЕТРАДИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНОГО 

БАНКУ 

 

Сьогодення знаменується бурхливим розвитком усіх сфер 

людського життя. Новітні інформаційні технології значно спростили 

процедури оформлення будь-яких операцій, дали доступ до нових форм 

і методів ведення бізнесу. Не обішли такі зміни і банківський сектор. 

Сучасний фінансовий ринок пропонує безліч варіантів вибору у кого 

позичити та куди вкласти кошти, введення електронних систем 

розрахунків суттєво знизило розрахунково-касове навантаження на 

працівників банку, це призводить до зниження обсягів традиційних 

операцій банку і спонукає останній до пошуку нових ідей залучення 

клієнтів. Жорстка конкуренція банків з іншими фінансово-кредитними 

інституціями на ринку надання фінансових послуг вимагає від банків 

повсякчас розширювати поле діяльності.  

Дані міністерства фінансів свідчать, що не всі банки здатні 

утримати свої позиції на ринку банківських послуг, так протягом 

останніх 10 років спостерігається чітка тенденція до скорочення 

кількості комерційних банків (табл. 1) 

 

Таблиця 1 – Кількість комерційних банків України 

за 2009-2019 роки 

Роки Кількість банків 

в Україні 

З них: з 

іноземним 

капіталом 

З них зі 100% 

іноземним 

капіталом 

2009 182 51 18 

2010 176 55 20 

2011 176 53 22 

2012 176 53 22 

2013 180 49 19 

2014 163 51 19 

2015 117 41 17 

2016 96 38 17 

2017 82 38 18 

2018 77 37 23 

2019* 76 36 24 

*За даними на 01.09.2019 
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Така статистика підтверджує, що працювати у банківському 

секторі стає все складніше. Це спонукає комерційні банки до пошуку 

нових послуг, які можуть зацікавити клієнтів. Оскільки основних 

банківських послуг всього декілька, то розширення кола діяльності 

можливе лише шляхом надання нетрадиційних для банківських установ 

послуг, які першочергово були прерогативою небанківських фінансово-

кредитних посередників. Пропонуючи данні послуги, банки змушені 

виходити за межі зручного, і такого знайомого, ринку, і втручаються в 

необізнану для себе територію. А чи дійсно це потрібно банкові?  

Нетрадиційні банківські послуги давно стали невід’ємною 

складовою діяльності комерційних банків у сучасному світі. Змога 

банків пропонувати данні послуги, їх асортимент є запорукою 

успішного розвитку банку, його здатності не тільки утримати, але і 

зміцнити своє конкурентне становище. Також вагомим аргументом у 

підтримку нетрадиційних операції є можливість диференціації 

прибутків та розмежування фінансових ризиків банку.  

Слід також зазначити, що все більше банківських установ мають 

іноземний капітал (табл. 1), а іноземці окрім капіталу привносять в 

банківську діяльність і свої нововведення: нові банківські послуги та 

продукти.  

Нетрадиційні банківські операції досить різноманітні і мають 

різне призначення: одні спрямовані на диференціацію прибутків і 

фінансових ризиків, це у першу чергу факторингові, лізінгові, 

форфайтенгові операції, а також операції з управління майном; інші на 

підвищення іміджу банку, зміцнення його конкурентної позиції на 

ринку банківських послуг, мова йде про інтернет-банкінг, створення 

мобільних фінансових супермаркетів тощо. Які послуги пропонувати 

клієнтам кожен банк обирає виходячи зі своїх особистих цілей і задач, 

очевидно одне: не звертаючись до них банку буде вижити досить 

складно.  

Отже, діяльність сучасного комерційного банку вже неможлива 

без надання нетрадиційних банківських послуг, однак дані послуги 

мають свої як переваги, так і недоліки та генерують певні фінансові 

ризики. Дані послуги, безперечно підвищують імідж банківської 

установи, надають можливість розширити коло клієнтів та отримати 

додатковий дохід. Для клієнтів же комерційного банку нетрадиційні 

банківські послуги – це можливість швидкого і якісного вирішення 

фінансових питань. Підходи до надання нетрадиційних банківських 

послуг в зарубіжних країнах надають можливості до використання 

світового досвіду для впровадження даних послуг в Україні. 
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УДК 658.15 

 

А.С. Лачков, асп. (ХДУХТ, Харків) 

В.С. Ткаченко (ХДУХТ, Харків) 

 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА:  

УНИКНУТИ ЧИ ЗМИРИТИСЬ? 

 

Ризик властивий будь-якій сфері людської діяльності, а це у 

свою чергу пов'язано з безліччю умов і факторів, які впливають на 

позитивний (чи негативний) результат прийнятих людьми рішень, 

Джерелами ризику можуть бути випадкові явища природи, 

ненадійність технічних елементів, неправильні або невчасні рішення, 

інші помилки менеджменту, дії конкурентів, таємниця й ін. 

Сама по собі наявність ризику, який супроводжує діяльність того 

чи іншого підприємства, не є ані перевагою, ані недоліком. Навпаки, 

відсутність ризику, тобто небезпеки настання непередбачених і 

небажаних для суб'єкта наслідків його дій, як правило, у кінцевому 

підсумку, шкодить економіці, підриває її динамічність та ефективність. 

Відомо, що винагородою за витрачені підприємцем час, зусилля і 

здібності можуть виявитися як прибуток, так і збитки. Однак 

підприємець виявляє готовність йти на ризик в умовах невизначеності, 

оскільки поряд з ризиком втрат існує можливість додаткових доходів. 

Ризик характеризується як небезпека виникнення неперед-

бачених втрат очікуваного прибутку, майна або коштів у зв'язку З 

випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливими 

обставинами. Його величина вимірюється частотою, імовірністю 

виникнення того чи іншого рівня втрат. 

На сьогодні чітко простежується тенденція до зростання 

турбулентності світової економіки. В цих умовах успіху на ринку 

досягають, насамперед, ті країни й окремі суб'єкти господарювання, які 

знайшли свої оригінальні підходи до включення у процес розвитку 

шляхом приведення у відповідність внутрішніх можливостей 

зовнішнім, які генеруються ринком. В цих умовах на одне з чільних 

місць виходить уміння своєчасно й об'єктивно визначити можливі 

ризики і фактори, що їх спричиняють, виконати оцінку ступеня їх 

впливу і можливих наслідків їх дії, розробити упереджуючи заходи, 

спрямовані на запобігання, зниження чи компенсацію ризику. 

Ризик є об’єктивним елементом у прийнятті будь-якого 

господарського рішення через те, що невизначеність – неминуча 

характеристика умов господарювання в сучасних умовах. 
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На сьогодні немає однозначного поняття сутності ризику. Це 

пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, а також 

недостатнім використанням у реальній економічній практиці й 

управлінській діяльності. 

Ризик можна розглядати як історичну категорію. Він виникає на 

нижчій сходинці цивілізації і є усвідомленою людиною можливою 

небезпекою. 

Існуюча література характеризується неоднозначністю в 

трактуванні рис, властивостей і елементів ризику, у розумінні його 

змісту, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних сторін. Розмаїтість 

думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багатоаспектністю 

цього явища, практично повним його ігноруванням в існуючому 

господарському законодавстві, недостатнім використанням у реальній 

економічній практиці й управлінській діяльності. 

Аналіз ризику не є самоціллю, його результати використо-

вуються для прийняття економічно ефективних управлінських рішень, 

у тому числі, для вибору найбільш прийнятних рішень за критерієм 

«ризик-результат» і розробки комплексу заходів, спрямованих на 

запобігання, зниження або компенсацію ризику. 

Розглядаючи функції підприємницького ризику, слід ще раз 

підкреслити, що, незважаючи на значний потенціал втрат, який несе в 

собі ризик, він є джерелом можливого прибутку, тому завдання 

підприємця – не відмова від ризику, а вибір рішень, пов’язаних з 

ризиком на основі об'єктивних критеріїв. 

Слід відзначити, що підприємець має право частково перекласти 

ризик на інших суб'єктів економіки, але цілком уникнути його він не 

може. Справедливо кажуть: хто не ризикує, той не виграє. Іншими 

словами, для одержання економічного прибутку підприємець повинен 

свідомо піти на ухвалення ризикового рішення. 

Економічна поведінка підприємця при ринкових відносинах 

заснована на індивідуальній програмі підприємницької діяльності, яка 

обирається і реалізується на свій ризик, в рамках можливостей, що 

випливають із законодавчих актів. Сприйняття ризику залежить від 

кожної конкретної людини з її характером, складом розуму, 

психологічними особливостями, рівнем знань в галузі її діяльності. 
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УДК 336.71-027.563 

 

В.М. Лачкова, канд екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

Я.В. Когут (ХДУХТ, Харків) 

 

СУТНІСТЬ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Формування ресурсної бази банків є одним із найважливіших 

завдань для забезпечення економічного зростання, адже банки 

виконують роль фінансових посередників в масштабах всієї економіки. 

Комерційним банкам необхідно мати сукупність ресурсів, достатніх як 

для кредитування клієнтів, так і для розвитку інвестиційної діяльності, 

формування певних резервів та підтримки власної ліквідності. 

Аналіз економічної літератури, дав дійти висновку, що 

трактування «банківських ресурсів» повинно в собі містити джерела 

формування, напрямки та мету використання. Розбіжність думок авторів 

полягає в тому, що багато з них характеризують дане поняття досить 

стисло, не вказуючи на джерела, напрямки та мету використання. На 

нашу думку, визначення, яке надали Б. Луців та О. Заславська є найбільш 

вдалим для розкриття сутності. 

Виходячи з вище наведених визначень, враховуючи їх недоліки та 

переваги, можемо сформулювати власне, яке буде основним у ході даної 

роботи: «ресурси банку» – це сукупність власних, залучених та 

запозичених коштів, які перебуваються в розпорядженні банку для 

здійснення активних операцій з метою отримання прибутку. 

Роль ресурсної бази банку є визначальною, це проявляється в тому, 

що від її обсягів та структури залежать масштаби і види активних операцій, а 

отже, і розміри отриманих прибутків. Специфіка діяльності комерційних 

банків певною мірою проявляється саме у процесі формування ресурсної 

бази. На відміну від інших типів підприємств, комерційні банки працюють, у 

основному, на позикових ресурсах (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура ресурсів комерційного банку 
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Така специфіка діяльності спонукає банки постійно шукати 

шляхи залучення ресурсів на вигідних умовах. Що банки розуміють під 

вигідними умовами? По-перше, це строки. Чим більший термін 

залучення ресурсів, тим ширше можливості банку спрямувати їх на 

більш вигідний об’єкт кредитування. По друге, це вартість ресурсів. 

Можливості банків щодо залучення ресурсів досить обмежені. Існує 

чотири форми залучення ресурсів: 

 емісія засновницьких цінних паперів комерційного банку; 

 депозитні операції (в т.ч. рахунки за трастовими операціями); 

 отримання кредитів від інших банків (міжбанківські кредити); 

 випуск банками цінних паперів власного боргу. 

Зазначимо, що за допомогою лише першої складової створюються 

власні кошти банку, решта формують залучені і позичені ним кошти. 

Оцінюючи вигідність для банку варіантів залучення  коштів за 

критеріями вартості і доступності, перше місце віддамо, звичайно, 

депозитним ресурсам. Залучення депозитних ресурсів вимагає від банку 

найменших фінансових, організаційних та трудових витрат. На друге місто 

поставимо випуск паперів власного боргу, оскільки при майже однаковому 

розміру платні за ресурси, банк несе додаткові витрати на організацію 

випуску та розміщення цінних паперів, що підвищує кінцеву вартість 

ресурсів. І на третьому місці за означеними критеріями знаходяться кредити 

інших банків, так як у їх ціну вже покладено видатки іншого банку на 

залучення ресурсів і бажаний для нього рівень прибутку. З огляду на це, 

комерційні банки дуже неохото користуються міжбанківськими кредитами, і 

звертаються до цього види ресурсів лише у разі негайної потреби 

підтримати свою ліквідність. 

Ефективне управління ресурсною базою підтримує фінансову 

стійкість окремих банків та забезпечує стабільне функціонування 

банківської системи в цілому. Комерційним банкам необхідно мати 

сукупність ресурсів, достатніх як для кредитування клієнтів, так і для 

розвитку інвестиційної діяльності, формування певних резервів та 

підтримки власної ліквідності. Тому до ефективного управління 

ресурсною базою банку слід ставитись як до фундаментальної основи 

фінансового менеджменту.  

Дослідженню даного питання приділяється багато уваги, 

провідні економісти та банкіри розглядали дану тему та пропонували 

свої конкретні заходи щодо удосконалення управління, але в ній 

містяться ще й недосліджені моменти, що робить її актуальною для 

подальшого дослідження. 
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УДК: 005:658.14/.17 

 

В.М. Лачкова, канд екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

А.І. Семикін (ХДУХТ, Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах посиленого впливу фінансової та політичної кризи 

вітчизняної економіки  одними із найважливіших чинників для успішного 

розвитку підприємств у довгостроковій перспективі є наявність 

фундаментальної мети розвитку та побудова ефективної системи 

управління фінансами,яка буде орієнтована на досягнення цієї мети.  

Існує безліч підходів до визначення сутності фінансових ресурсів 

підприємств, але всі вони зводяться до того, що це частина грошових 

коштів підприємства, які формуються в процесі розподілу та 

перерозподілу національного багатства, внутрішнього валового продукту 

та національного доходу, що акумулюються за рахунок власного, 

позиченого й залученого капіталу та знаходяться у розпорядженні суб'єкта 

господарювання,що є необхідним для виконання фінансових зобов'язань, 

здійснення витрат для забезпечення процесу розширеного відтворення, а 

також з метою одержання прибутку від здійснення виробничо-

господарської діяльності.  

Наведений аналіз запропонованих у спеціальній літературі 

визначень поняття «фінансові ресурси» дає змогу встановити, що окремі 

автори вирізняють їх функціональні особливості: забезпечення 

розширеного відтворення та фінансування загальнодержавних витрат; 

забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення 

інших суспільних потреб; виконання фінансових зобов'язань, здійснення 

витрат із розширеного відтворення та економічного стимулювання 

працівників; виконання статутних цілей підприємства; формування 

доданої вартості; джерело оновлення основних фондів, забезпечення 

розширеного відтворення та задоволення суспільних потреб. 

Кожна за перелічених вище особливостей є важливою, однак, на 

наш погляд найвагомішою функцією, через яку реалізуються всі інші, є 

забезпечення неперервності руху грошових потоків підприємства. Таким 

чином, фінансові ресурси підприємств – це засоби, які акумулюються 

підприємством із внутрішніх і зовнішніх джерел до грошових фондів з 

метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом 

трансформації їх в інші види ресурсів, а також з метою досягнення 

високих фінансових результатів.  

Основа для діяльності підприємства це фінансові ресурси. Через те, 

що вони створюють необхідну матеріальну базу з метою здійснення 
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підприємством своєї функції на ринку – забезпечення потреб споживачів. 

Їх нестача для підприємства може бути дуже потужним стримуючими 

фактором розвитку. Всі класифікації фінансових ресурсів підприємств 

мають деякі відмінності, які полягають в понятійно-категорійному апараті 

та ознаках за якими групуються різні види фінансових ресурсів 

підприємств. Існує така поширена класифікація фінансових ресурсів за 

джерелами формування, що виділяє три великі групи: власні, залучені та 

позичені. Дуже часто останні групи ресурсів вважають однаковими. Але 

позичені кошти підприємство отримує на визначений термін, за плату і на 

умовах повернення. Вони формуються в основному за рахунок 

довгострокових та короткострокових кредитів банку. Залучені ж кошти не 

належать підприємствам, але внаслідок діючої системи розрахунків 

постійно знаходяться в обігу,і формуються вони за рахунок усіх видів 

кредиторської заборгованості. Проте на практиці чітко виділяють лише 

першу групу, а другу і третю часто об’єднують. Ці кошти в свою чергу 

потрапляють на підприємство на різних етапах його функціонування та під 

тиском зовнішніх та внутрішніх чинників. При цьому фінансові ресурси 

акціонерних товариств можуть використовуватися на поточні витрати на 

виробництво і реалізацію продукції, погашення зобов'язань перед 

фінансово-банківською системою, розширене відтворення i розвиток 

підприємств, створення фінансових резервів, на інвестиції, благодійні цілі, 

спонсорство тощо. 

Розвиток управлінських технологій, досвід розвинених країн, 

упровадження вартісного підходу управлінням бізнесом на українських 

підприємствах показали, що важливою метою розвитку підприємства є 

максимізація вартості. Управління фінансовими ресурсами в ринкових 

умовах має напрям на підвищення інвестиційної привабливості та 

ринкової вартості підприємства. Ефективне фінансове управління 

досягається при безперервності, послідовності та комплексності 

використання методів та важелів, тоді фінансовий механізм підприємства 

ліпше адаптується до змін в умовах утвердження ринкової економіки. 

Для формування механізму якісного та ефективного управління 

фінансовими ресурсами підприємства потрібно дотримуватися принципів 

комплексності і системності, що стає дуже актуальним у зв’язку із 

економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією бізнесу, 

збільшенням підприємницьких ризиків і жорсткістю конкуренції. Рівень 

фінансового потенціалу та умови фінансових ринків обмежують або 

розширюють можливості формування підприємствами необхідного обсягу 

фінансових ресурсів. Все це говорить про те,що є потреба розробки 

ефективної політики управління фінансовими ресурсами як одного з 

найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку 

підприємств.  
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УДК 658.513:658.15 

 

Г.Г. Лисак, канд. екон. наук (ХДУХТ, Харків) 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання, первинним для підприємств 

є завдання забезпечення їх сталого та ефективного функціонування. 

Істотним для забезпечення фінансової стабільності підприємств є 

наявність ефективного механізму управління фінансовою безпекою та 

забезпечення відповідного рівня їх фінансової стійкості . 

Фінансова стійкість є якісною характеристикою фінансового стану 

підприємства, яка свідчить про його здатність ефективно функціонувати: не 

тільки забезпечувати себе ресурсами, але і управляти ними, забезпечуючи 

свою платоспроможність та рентабельність. Визначення основних складових 

механізму управління фінансовою стійкістю підприємства належить до 

найбільш важливих та актуальних проблем сьогодення, оскільки низький 

рівень цієї характеристики фінансового стану може привести до 

неплатоспроможності підприємства, руйнування стратегічного потенціалу та 

загрози фінансовій безпеці субʼєкту господарювання. 

Погоджуючись з думкою вітчизняних науковців, вважаємо, що 

механізм забезпечення фінансової стійкості підприємства передбачає 

використання не тільки системи форм, методів, прийомів, норм і нормативів, 

але й інформаційного, технічного та кадрового забезпечення. 

Ефективність управління фінансовою стійкістю обумовлюється 

поєднанням доцільно спрямованого взаємовпливу всіх його елементів та 

додержанням вимог: кожен елемент фінансового механізму повинен бути 

налаштований на виконання власної дії; мати зворотній звʼязок; елементи 

вищого рівня повинні своєчасне реагувати на дію елементів нижчого рівня. 

Базуючись на узагальненні характеристик фінансового 

механізму управління, наведених вітчизняними науковцями, 

пропонуємо наступну структуру механізму управління фінансовою 

стійкістю підприємства: 1) елементи забезпечення (інформаційне, 

нормативно-правове, технічне, кадрове); 2) аналіз управлінської 

політики підприємства (управління діяльністю, активами, капіталом, 

грошовими коштами); 3) вибір інструментів управління фінансовою 

стійкістю; 4) управління ризиком; 5) аналіз ефективності управління. 

Вважаємо, що формування механізму управління фінансовою стійкістю 

за наведеною структурою дозволить керівникам використовувати його для 

забезпечення стабільного функціонування підприємства в майбутньому. 
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УДК 336.226 

 

Т.В. Мединська, канд. екон. наук, доц. (ЛТЕУ, Львів) 

Я.О. Грибанов (ЛТЕУ, Львів) 

 

ПОДAТКОВA СИСТEМA ЯК КОМПОНЕНТ 

ФIСКAЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ ДЕРЖАВИ 

 

Вaжливою склaдовою фiскaльної полiтики дeржaви є подaтковa 

систeмa. Подaтковa систeмa тa eфeктивнiсть подaткового контролю є однiєю 

з важливих основ eкономiчної полiтики крaїни, оскiльки сaмe подaтковi 

плaтeжi зaбeзпeчують основні надходження до дeржaвного бюджeту.  

У сучaсних умовaх роль подaткiв як рeгуляторa eкономiки зростaє. 

Дeржaвa шляхом встaновлeння видiв подaткiв i їхнiх стaвок стимулює чи 

нaвпaки обмeжує розвиток окрeмих галузей aбо сфeр eкономiки. 

Звiльняючи вiд оподaткувaння суми, що iнвeстують у розвиток 

тeхнологiчного виробництвa, зокрeмa нa iнновaцiю тa модeрнiзaцiю, 

дeржaвa сприяє збiльшeнню нaуково-тeхнологiчного потeнцiaлу. У тaкий 

спосiб дeржaвa чeрeз рeгулювaння подaткaми мaє змогу впливaти нa 

eфeктивнiсть i стaбiльнiсть eкономiчного розвитку крaїни [1, c. 35]. 

Подaткова система покликана нe лишe сприяти формувaнню 

дeржaвного бюджeту, aлe i рeaлiзaцiї дeржaвної вiдтворювaльної 

полiтики. Вонa повинна нe лишe виконувaти фiскaльнi функцiї, aлe i 

рeгулювaти iнновaцiйно-iнвeстицiйнi процeси в крaїнi, бути зaсобом 

пeрeрозподiлу суспiльних рeсурсiв нa цiлi виробництвa у майбутньому 

Пiдтримкa суб’єктiв господaрювaння чeрeз подaткову систeму 

передбачає вiдновлeння i розширeння мaтeрiaльно-тeхнiчної бaзи, 

створeння тa впровaджeння нових тeхнологiй, виробництво нових видiв 

товaрiв, поліпшення їхньої якостi тa знижeння собiвaртостi. 

Головною метою сучасної податкової політики є забезпечення 

стійких податкових надходжень до бюджету, рівність всіх платників 

перед законом, а також проведення заходів з модернізації податкової 

політики. Вирішення проблеми побудови ефективної податкової 

системи повинно здійснюватись шляхом вивчення, аналізу і творчого 

осмислення як існуючої в Україні законодавчої бази, так і 

накопиченого у світі досвіду в сфері оподаткування  [2, с. 204].  

Визнaчaючи подaткову полiтику як склaдову фiскaльної полiтики, 

доцiльно зaзнaчити, що вонa є вaжливим фiнaнсовим iнструмeнтом 

мобілізації грошових коштiв для виконaння зaгaльнодeржaвних функцiй 

тa мaкроeкономiчного рeгулювaння eкономiки. Подaтковa полiтикa 

реалізується зa допомогою визнaчeння принципiв, об‘єктiв тa суб‘єктiв 
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оподaткувaння, стaвок подaткiв тa пiдстaв звiльнeння вiд оподaткувaння 

чи встaновлeння подaткових пiльг.  

Дослiджуючи зв’язок подaткової полiтики з iншими її видaми в 

систeмi eкономiчної полiтики в дeржaвi, зaувaжимо, що вaжливим 

принципом її здiйснeння є поєднaння eкономiчної eфeктивностi зi 

соціальною спрaвeдливiстю, що є склaдним i супeрeчливим процесом. 

Бiльшiсть принципiв подaткової систeми нa почaтку формування 

нeзaлeжної Укрaїни, нe були втiлeними в життя. Цe стaло причиною того, 

що вiтчизнянa подaтковa систeмa нaбулa однобiчного, винятково 

фіскального змiсту i спрямувaння в aспeктi нaповнeння бюджeту i, в 

рeзультaтi, пeрeтворилaсь нa суттєву пeрeпону у процeсi виходу Укрaїни зi 

стaну кризи. Тобто з погляду подaткової полiтики булa нiвeльовaнa її 

рeгулюючa функцiя, зaвдaнням якої мaв бути вплив нa конкурeнтнi умови, 

нa eкономiчнe зростання тa eфeктивнiсть використaння рeсурсiв. 

Оптимaльно нaлaгоджeнa подaтковa систeмa повиннa виконувaти 

нe лишe фiскaльну функцiю, aлe i стaти потужним стимулом для розвитку 

eкономiки, комфортного пiдприємництвa тa покрaщeння інвестиційного 

клiмaту в Укрaїнi. Eфeктивнa фiскaльнa полiтикa нaсaмпeрeд мaє 

забезпечити нeобхiдний обсяг фiнaнсових рeсурсiв у виглядi подaткових 

нaдходжeнь, якi поповнювaтимуть дeржaвний бюджeт Укрaїни тa 

мaтимуть стiйкi темпи зростaння. Крiм того, вонa повиннa бути 

спрямовaнa нa підвищення eфeктивностi витрaчaння дeржaвних коштiв, 

збiльшeння їх інвестиційної чaстки, a тaкож мaє служити стaбiлiзaцiї рiвня 

дeржaвного боргу тa джерел його фiнaнсувaння [3]. Тiльки спiльними 

зусиллями дeржaви рaзом iз плaтникaми подaткiв можливо подолaти 

сучaснi фiнaнсовi труднощi. Кaрдинaльнi змiни вжe почaлись iз 

рeформувaння вiтчизняної системи оподaткувaння. 

Протягом останніх рокiв нaмiтилися позитивнi тeндeнцiї в 

eкономiцi Укрaїни. Однaк для полiпшeння дiєвостi фiскaльної полiтики 

як знaряддя макроекономічного рeгулювaння потрiбно вдосконaлювaти 

основнi її iнструмeнти: податкову систeму тa основнi нaпрями видaткiв 

дeржaвного бюджeту. 
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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Податкова політика є частиною загальної економічної політики 

будь якої держави. На кожний стан, подію чи фактор впливу, влада 

використовує доступний механізм реалізації політичного напряму, що 

зумовлює із часом розширення типологізації податкової політики як 

інструменту регулювання національної економіки.  

Застосування того чи іншого типу податкової політики залежить 

від цілей влади, стану та потенціалу економіки. Для уряду важливо не 

лише правильно обрати напрям податкової політики залежно від умов, 

в яких функціонує економіка, але й правильно cпрогнозувати наслідки 

змін в оподаткуванні [1, с. 10].  

Загалом, оподаткування є інструментом не лише акумуляції 

бюджетних надходжень, але й регулювання економіки, тому має 

використовуватися на підставі виважених управлінських рішень. 

Податкова політика при цьому повинна мати чітку стратегію розвитку, 

систему цілей, що підкорені соціально-економічним пріоритетам 

розвитку держави, відповідно її поділяють на стимулюючу і стримуючу 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типи податкової політики [2, с. 201] 

 

І. Сосновський, окрім вище зазначених типів податкової 

політики, виділяє такі: 
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- за функціями: політика податкових доходів та політика 

податкового регулювання; 

- за економічними рівнями: державна, регіональна та суб’єктів 

господарювання і фізичних осіб; 

- за часовим обрієм: податкова тактика та податкова стратегія 

[3, с. 40]. 

Залежно від форм податкової політики, її поділяють таким 

чином (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Форми податкової політики [2, с. 200] 

 

Політика максимальних податків, за якої уряд піднімає податкові 

ставки, вводить нові податки з метою максимізувати бюджетні 

надходження. Так, політика максимальних податків, з одного боку, 

здатна забезпечити збалансованість державного бюджету, що дасть 

змогу збільшити фінансування соціально-економічної сфери та 

водночас, така політика призведе до економічного спаду та збільшення 

тіньового сектору економіки.  

Політика економічного розвитку, за якої уряд вдається до 

зниження податкових ставок та запровадження різних видів пільг в 

оподаткуванні з метою стимулювання розвитку підприємницької 

діяльності. Відтак, еволюція теоретичних засад податкової політики 

свідчить про стимулювання інвестиційних процесів на різних етапах 

розвитку економічної думки, що частково пояснюється особливостями 

національних економік [4, с. 6]. Наслідком такої політики може стати 

незбалансованість державного бюджету, що призведе до 

недофінансування певних соціальних програм, скорочення соціальних 

виплат тощо. 

Політика виважених податків, спрямована на збалансування 

інтересів держави та суб’єктів господарювання в процесі вирішення 

завдань максимізації фіскальних надходжень. Така політика є складною 

втілення в життя, вона потребує активізації фіску і виваженої 

податкової поведінки платників податків з поєднанням системного 

контролю з боку контролюючих органів. 
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Кожна з цих форм податкової політики, як правило, самостійно 

не застосовується. На практиці прийнято поєднувати їх певні елементи.  

Отже, можна резюмувати те, що немає ідеального типу або 

форми податкової політики. Кожен з типів податкової політики, 

регулюючи одні економічні процеси, завдає шкоди іншим. Саме тому, 

конкурентоспроможність сучасної податкової політики формується на 

основі внутрішнього регуляторного потенціалу та її варіативності 

відповідно до економічних позицій країни. 
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УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Питання управління ліквідністю страховика є мало 

досліджуваним, на відміну від управління ліквідністю банківських 

установ та інших підприємств. Серед напрацювань науковців можна 

зустріти лише окремі аспекти управління ліквідністю страхової 

компанії в контексті управління її фінансовою стійкістю. Такий стан 

справ, на нашу думку, негативно позначається на діяльності зазначених 

суб’єктів, оскільки недослідженими залишаються ряд проблем, які 

мають значний вплив на рівень розвитку страховика (фактори впливу 

на діяльність страхової організації, напрямки управління ліквідністю, 

сучасні методи управління, тощо). 

Оскільки, зазвичай, ліквідність страховика розглядається у 

контексті його фінансової стійкості, управління ліквідністю вивчається 

як складова системи управління саме фінансовою стійкістю компанії. У 

даному випадку доцільно звернутися до напрацювань Н.М. Добоша [1], 

який окреслив управління фінансовою стійкістю страховика як систему 

заходів, здійснення яких має на меті забезпечити його фінансову 

стійкість у довгостроковому періоді. Такі заходи автором 

запропоновано проводити поетапно: визначити цільові орієнтири та 

впроваджувати механізм управління фінансовою стійкістю; формувати 

аналітичне забезпечення з метою досягнення та управління фінансовою 

стійкістю страхових організацій; управляти ризиками втрати 

фінансової стійкості страховика. 

Крім того, науковцем було введено поняття «таргетування 

фінансової стійкості страховика», під яким розуміється комплекс 

заходів, які необхідно прийняти з метою реалізації такої фінансово-

економічної політики, яка дала б змогу підтримувати фінансову 

стійкість в довгостроковому періоді. Таким чином, зроблено висновок 

– забезпечення та підтримку фінансової стійкості страховика потрібно 

розглядати в контексті сукупності цілей організації залежно від періоду 

їхнього досягнення. 

Зважаючи на зазначене, вважаємо, що управління ліквідністю 

страховика має бути складовою загальної Політики управління 

страховою компанією, яка розглядатиметься та затверджуватиметься 

власниками компанії чи її уповноваженими органами. Такий підхід є 

цілком оправданим, оскільки: 

1. Політика управління компанією розробляється на 
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довгостроковий період та враховує різноманітні фактори впливу на 

діяльність суб’єкта.  

2. Вона стосується різних аспектів діяльності компанії 

(структурних підрозділів, показників діяльності, тощо), які в комплексі 

направлені на досягнення однієї цілі. 

3. Реалізація Політики передбачає застосування різного роду 

заходів, методів, процедур, які можуть повторюватися для окремих 

аспектів. 

4. Підсумки реалізації затвердженої Політики мають бути 

систематизовані в одному документі, ознайомлення з яким дозволить 

зробити висновки про діяльність компанії, ефективність системи 

управління, недоліки тощо. 

Таким чином, пропонується управління ліквідністю страхової  

компанії прописати окремим розділом загальної Політики управління 

компанією, де окреслити механізм управління нею. Даний механізм 

може мати такий вигляд (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Механізм управління ліквідністю страхової компанії  

 

Реалізація дій в межах представленого механізму буде лише 

частиною загального алгоритму дій з управління ліквідністю 

страховика, який умовно модна поділити на декілька стадій: організація 

управління ліквідністю; аналіз ліквідності; планування показників; 

регулювання; контроль за ліквідністю та якістю виконання процесу 

управління в цілому.  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Найважливішою проблемою ефективного розвитку підприємств 

в новітніх умовах господарювання, яким властиві невизначеність і 

ризикованість ведення бізнесу, високий рівень конкуренції і мінливість 

споживчих переваг внаслідок погіршення купівельної спроможності і 

добробуту українців, є забезпечення фінансової безпеки як основної 

складової економічної безпеки підприємства. Як наслідок – виникає 

науковий та практичний інтерес до створення на підприємстві власної 

системи безпеки, що орієнтована на своєчасне виявлення та 

запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам, забезпечення захисту 

інтересів підприємства та досягнення ним основної мети діяльності. 

Формування системи фінансової безпеки на підприємстві 

повинно передбачати взаємозв’язок чітко визначених цілей і завдань 

кожного рівня управління, при цьому вибираючи оптимальні шляхи 

реалізації рішень. Сніщенко Р.Г. під системою фінансової безпеки 

пропонує розуміти сукупність інструментів та відповідного 

забезпечення фінансової безпеки яка виконує функції контролю, 

аналізу, регулювання, прогнозу фінансового стану підприємства з 

метою досягнення цілей його господарської діяльності та ефективної 

протидії зовнішнім і внутрішнім негативним впливам [1, с. 97]. 

Основними завданнями системи забезпечення фінансової 

безпеки суб’єкта господарювання є: 

− вчасне виявлення та ідентифікація ризиків фінансової безпеки 

та розробка заходів, щодо їх запобігання;  

− нівелювання реальних внутрішніх і зовнішніх загроз 

фінансовій безпеці підприємства; 

− забезпечення фінансової стабільності та економічної 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання; 

− аналіз поточного стану, моніторинг показників щодо наявності 

залишкових посткризових явищ і проблемних ситуацій та адаптація 

системи задля найкращого забезпечення фінансової безпеки суб’єкта 

господарювання [2]. 

Для ефективної реалізації визначених завдань системою 

фінансової безпеки передбачено певні елементи її структури: 

− інструменти – менеджмент, облік, аудит, фінансово-

економічний аналіз; 
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− принципи – безперервність, плановість, забезпеченість, 

результативність, прозорість, всеохоплюваність, інтегрованість, 

незалежність; 

− функції – індикаторна, регулятивна, прогнозна, аналітична; 

− забезпечувальні компоненти – теоретичне, методичне, 

організаційне, технічне, програмне.  

Для якісного функціонування системи фінансової безпеки на 

підприємстві повинен бути визначений механізм її забезпечення в 

основі якого лежить системне поєднання інструментів, методів, важелів 

та інформаційно-аналітичного забезпечення [2]. Орлик О.В. в структурі 

механізму фінансової безпеки пропонує формувати такі локальні 

механізми: адаптації, діагностики, ідентифікації загроз, прогнозування 

проблем формування фінансової безпеки [3, с. 179]. 

Визначальним є механізм адаптації, що включає діагностику 

ринкового середовища, синтез адаптивних моделей, прийняття 

адаптивних рішень і аналіз адаптивних стратегій. Підприємство, щоб 

досягнути успіху в бізнесі, повинно постійно прилаштовуватися до 

вимог зовнішнього середовища та своєчасно реагувати на його зміни. 

Для цього необхідно освоїти, досліджувати та застосовувати методи 

адаптації підприємства та формувати моделі поведінки підприємства, 

кожна з яких визначає його готовність до адаптації: активна; 

консервативна; змішана. 

Таким чином, з метою підтримки належного рівня, фінансової 

безпеки виходячи з потреб конкретного підприємства, його цілей, 

політики і стратегії система фінансової безпеки підприємства зводиться 

до створення, уточнення і подальшого управління механізмом 

забезпечення. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Відповідно до положень національної доповіді «Цілі сталого 

розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення 

Цілей сталого розвитку, суспільне бачення розвитку України до 2030 

року охоплює такі орієнтири для досягнення, як добробут і здоров’я 

населення, що забезпечуватимуться інноваційним розвитком економіки 

[1]. В глобальній та національній програмі сталого розвитку для 

досягнення інноваційного розвитку виокремлено окреме завдання для 

досягнення 9-ї цілі «Промисловість, інновації та інфраструктура», а 

саме 9.5.: Створити фінансову та інституційну системи (інноваційну 

інфраструктуру), що забезпечуватимуть розвиток наукових досліджень 

та науково-технічних (експериментальних) розробок. 

Модернізація інфраструктури всіх галузей та зростання 

економіки внаслідок структурної перебудови, а відтак, утвердження 

України як високотехнологічної держави шляхом впровадження 

інноваційної моделі є основою стратегічного курсу нашої держави до 

2030 року. В той же час, реалії сьогодення свідчать, що частка 

промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, є 

вкрай низькою – близько 15%, а реалізованої інноваційної продукції не 

перевищує й 2%. Тобто в абсолютному вимірі показники інноваційної 

діяльності на порядок нижчі, ніж в економічно розвинених країнах, що 

пов’язано з низьким рівнем її фінансування. Україна витратила 0,07% 

від ВВП на інноваційну діяльність, що значно менше, ніж в країнах ЄС-

28 (рис. 1) [2]. 

Фінансування інноваційної діяльності є досить складним 

механізмом, який постійно розвивається і удосконалюється завдяки 

розширенню джерел фінансування серед яких доцільно виділити: 

асигнування (державні та місцеві); кошти спеціальних позабюджетних 

фондів; власні кошти підприємств (прибуток, амортизаційні 

відрахування); кредитні ресурси державних інвестиційних банків; 

фінансові ресурси спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів – 

інвестиційних фондів та компаній, фінансових компаній, інвестиційних 

відділів комерційних банків, страхових компаній, пенсійних фондів та 

ін.; іноземні інвестиції промислових та комерційних фірм.  
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Рисунок 1 – Витрати на інноваційну діяльність в країнах ЄС в 2017 р. 

 

У 2017 р. загальний обсяг витрат на виконання інноваційної 

діяльності власними силами організацій становив 13379,3 млн.грн, у 

тому числі витрати на оплату праці – 7152,9 млн.грн, інші поточні 

витрати – 5444,6 млн.грн, капітальні витрати – 781,8 млн.грн, з них 

витрати на придбання устатковання – 659,1 млн.грн. (рис. 2) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Розподіл загального обсягу витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок за джерелами фінансування, % 

 

Подоланню ситуації має сприяти запроваджений в Україні 

комплекс заходів, спрямованих на активізацію наукових досліджень та 
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реформування вітчизняної науки. Зокрема, у 2015 році було прийнято 

нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», яким передбачається практично перезавантаження всієї 

системи управління та фінансування науки в Україні. У 2017 році 

утворено єдиний координаційний центр з формування стратегічного 

бачення розвитку науки в Україні – Національну раду з питань 

розвитку науки і технологій. Новим кроком у реформі фінансування 

науки має стати створення наприкінці 2018 року Національного фонду 

досліджень, який ставить за мету формування прозорої системи 

розподілу фінансів для стимулювання фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень та розвитку національного дослідницького 

простору.  

Поставлені державою стратегічні завдання націлені на 

активізацію реформ з метою популяризації результатів інноваційної 

діяльності, а також збільшення кількості інноваційних розробок, які 

могли б стати фундаментом нової економіки. Проектом стратегії 

інноваційного розвитку України на період до 2030 року наголошено, 

що зважаючи на обмежену фінансову та інституційну спроможність, 

наявні ресурси доцільно зосередити на підтримці наукових досліджень, 

які є однією з основ інноваційного потенціалу. Престижний статус 

науки стимулює розгортання великого різноманіття її розвинених 

форм. Дослідження цих форм, а також функцій науки у житті 

суспільства має стати підґрунтям виявлення основних особливостей та 

можливостей наукового пізнання. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ключовим критерієм ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання є його фінансовий капітал. Обсяг фінансового капіталу 

є основним показником, який враховується при прийнятті рішень 

постачальниками фінансового капіталу при інвестуванні коштів. 

Форми фінансового капіталу динамічно й постійно розвиваються, 

трансформуються за структурою і збагачуються за змістом, що вимагає 

відповідного методологічно обґрунтованого механізму управління його 

структурою. 

Фінансовий капітал суб’єкта господарювання як економічна 

категорія існує об’єктивно, і його природа визначається реальним 

процесом формування підприємницьких структур і механізмом 

фінансування їхньої діяльності. Залучення фінансового капіталу в 

бізнес-модель починається з моменту створення суб’єкта 

господарювання, а процес його формування та відтворення триває 

протягом усього життєвого циклу підприємства, при цьому постійно 

змінюється його конфігурація – при створенні підприємства 

фінансовий капітал трансформується в операційні активи (необоротні 

та оборотні), перетворюючись в його продуктивну форму; при запуску 

та реалізації бізнес-моделі підприємства фінансовий капітал в процесі 

виробництва перетворюється в товарну форму (включаючи й форму 

виконаних робіт чи наданих послуг); при реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) товарний капітал знову перетворюється на фінансовий.  

Головною змістовною характеристикою та основним 

призначенням фінансового капіталу є отримання доходу від його 

використання і інтенсивний вплив на відтворювальні процеси в бізнес-

моделі. Проте, для того щоб не порушувати відтворювальний процес, 

необхідно будь-яку економічну зміну та її наслідки розглядати з позиції 

динаміки кругообігу фінансових ресурсів і з урахуванням даних змін та 

ризиків, які супроводжують ці зміни, будувати механізм управління 

фінансовим капіталом. Тому в процесі функціонування системи 

управління фінансовим капіталом доцільно постійно оцінювати ризики, 

які можуть виникати при очікуванні надприбутків від його 

використання і при виникненні певних відхилень вносити відповідні 

корективи в механізм управління, що наведено на рисунку (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Механізм управління фінансовим капіталом 
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ДРУГИЙ РІВЕНЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В УКРАЇНІ: СУТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВВЕДЕННЯ 

В ДІЮ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Сьогодні пенсійна система України знаходиться у важкому стані, 

що обумовлено неповним її функціонуванням, а саме відсутністю його 

другого рівня, яким є обов’язковий накопичувальний, суть якого в 

тому, що кожному громадянину необхідно буде вносити кошти на 

індивідуальний пенсійний рахунок в самостійно обраних недержавних 

пенсійних фондах, Накопичувальному фонді або у компаніях з 

управління активами, в яких він буде формувати свої пенсійні 

накопичення в обов’язковому порядку. Відповідно до цього, внески 

матимуть однаковий для всіх розмір, а саме 2% заробітної плати 

працівника із щорічним збільшенням на 1% до досягнення 10% [1]. 

Варто зауважити, що впровадження другого рівня пенсійної 

системи України передбачається у проекті Закону України «Про 

загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» [2]. 

Згідно з ним, внески громадян інвестуватимуться з метою отримання 

інвестиційного доходу на користь учасників системи, 

використовуватимуться для виплати пенсій та оплати різних видів 

послуг та платежів, безпосередньо пов’язаних із діяльністю фонду.  

Як і кожна система, обов’язкова накопичувальна має свої плюси 

та мінуси. Слід відзначити, що вона дозволить запровадити 

децентралізовану накопичувальну систему пенсійного страхування. Це, 

в свою чергу, забезпечить справедливість пенсійного забезпечення, 

додасть мотивації громадянам формувати певні накопичення впродовж 

всього свідомого життя для підвищення рівня життя в старості, надасть 

можливість контролю як власного, так і зі сторони держави, за станом 

постійних внесків. Вагомою перевагою є також можливість 

використання заощаджень до настання пенсійного віку у разі 

необхідності, наприклад, при серйозних хворобах, потребі оплати 

кредиту чи іпотеки тощо. 

Що ж до держави, то основними перевагами є: 

- формування стійкої трирівневої пенсійної системи;  

- надання потужного інвестиційного поштовху для зростання 

економіки країни, що стане важливим позитивним «сигналом» для  

внутрішніх і зовнішніх інвесторів у фонди; 



91 

- зменшення величини відрахувань з бюджету до Пенсійного 

фонду України.  

Варто виділити основні стримуючі фактори зі сторони громадян: 

- недовіра населення до гарантій держави щодо збереження їхніх 

пенсійних накопичень; 

- низький рівень доходів більшої частини населення, що не 

дозволяє робити накопичення на пенсійних рахунках;  

- необізнаність про можливості та переваги взяття участі у 

системі.  

Доцільно зазначити те, що для введення другого рівня пенсійної 

системи існують певні перестороги. Заступник голови Стратегічної 

групи радників з підтримки реформ в Україні П. Кухта говорить про 

передчасність запровадження другого, накопичувального рівня 

пенсійної системи. Він переконаний, що запровадити якісну 

накопичувальну систему за теперішнього стану розвитку української 

фінансової системи неможливо. Враховуючи нестабільність 

вітчизняних банків, вкрай важко гарантувати безпеку пенсійних   

внесків, а необхідність додаткових зборів, які відраховуватимуться 

окремо на накопичувальні рахунки, навряд чи знайде підтримку у 

населення, наголошує експерт [3].  

Отже, введення в дію другого рівня пенсійної системи є 

важливим завданням уряду у сфері пенсійного забезпечення, адже 

завдяки ньому суттєво зменшиться навантаження на бюджет у 

недалекій перспективі. Для цього варто удосконалити законодавство 

України, залучити до партнерства приватні організації (фонди), а також 

провадити активну рекламну політику та роз’яснення майбутніх 

переваг та одержуваних перспектив серед населення.  Водночас, слід 

зважити усі «за і проти», адже ця процедура є довготривалою а 

капіталомісткою.  

 

Інформаційні джерела: 

1. Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пенсійна_система_України. 

2. Проект Закону України «Про загальнообов’язкове 

накопичувальне пенсійне забезпечення» від 03.09.2018 р. 

3. Калачева Г.І. Пенсійна реформа дала збій, або Чому введення 

другого рівня під загрозою // URL: 

https://www.epravda.com.ua/publications/2018/05/10/636623/



92 

УДК 336.74 

 

Т.А. Резникова, канд. экон. наук, доц. (ХНЭУ им. С. Кузнеца, Харьков) 

Т.А. Стыценко (ХНЭУ им. С. Кузнеца, Харьков) 

 

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ВАЛЮТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 

 

Роль валютного рынка и его регулирование занимает важное 

место в экономической политике Украины, стимулируя экономическое 

развитие, как страны в целом, так и отдельных отраслей и предприятий. 

Макроэкономические сдвиги в стране, в свою очередь, влияют на 

развитие валютно-финансовых отношений и в определенной степени 

корректируют валютную политику государства. Валютный рынок 

выполняет важные функции в развитии экономики страны. 

Он обеспечивает своевременное осуществление международных 

расчетов, страхование от валютных рисков, диверсификацию валютных 

резервов, валютные интервенции и получение прибыли его 

участниками в виде разницы курсов валют [1, с. 102].  

Развитие валютного рынка происходит в сложных социально-

экономических условиях. Состояние валютного рынка Украины могут 

характеризовать такие показатели: официальный курс гривны по 

отношению к другим валютам, средневзвешенный курс гривны по 

операциям с наличной иностранной валютой, объем операций на 

межбанковском валютном рынке Украины, объем валютных 

интервенций, осуществляемых НБУ. Первоочередная задача НБУ – 

сбалансирование спроса и предложения на иностранную валюту. 

Изучая современное положение валютного рынка, стало 

возможным представить результаты в виде таблице 1, в виде динамики 

основных показателей. 

Исследуя таблицу 1, стало возможным выявить тенденцию 

обесценивания курса гривны относительно доллара, евро и рубля с 

2015 по 2017 гг., которая происходила достаточно высокими темпами. 

В период с 2016 по 2018 гг. курс USD/UAH оставался относительно 

стабильным. А в 2019 г. наблюдался устойчивый рост стоимости 

национальной валюты, официальный курс USD/UAH снизился до 2418,70 

UAH за 100 ед. USD, а курс EUR/UAH – с 3349,54 в декабре 2017 г. до 

2645,57 UAH за 100 ед. EUR в сентябре 2019 г. Укрепление гривны связано, 

в первую очередь, с удешевлением импорта, ростом валютной выручки у 

аграриев и металлургов, а также покупкой нерезидентами Украины 

гривневых государственных ценных бумаг. 
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Таблица 1 – Основные показатели валютного рынка 

Украины в период с 2015 по 2019 гг. 

Показатель 

Год 

2015 2016 2017 2018 
2019 

(27.09) 

Официальный курс 

USD/UAH на конец 

декабря (за 100 ед.) 

2400,07 2719,09 2806,72 2768,83 2418,70 

Официальный курс 

EUR/UAH на конец 

декабря (за 100 ед.) 

2622,31 2842,26 3349,54 3171,41 2645,57 

Официальный курс 

RUR/UAH на конец 

декабря (за 10 ед.)  

3,29 4,51 4,87 3,98 3,7622 

Объем валютных интервенций, осуществляемых НБУ (млн USD в эквиваленте): 

– покупка; 2046,71 2458,29 2270,78 3167,18 4156,6 

– продажа 2204,16 906,09 1008,50 1767,84 248,23 

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины с наличной 

иностранной валютой (млн USD в эквиваленте): 

– объем валюты, 

купленной банками у 

населения; 

2232,08 3226,81 7725,10 11072,0 - 

– объем валюты, 

проданной населению 
684,10 747,09 5586,80 9592,15 - 

Средневзвешенный курс UAH по операциям с наличной иностранной валютой 

(за 100 ед.) 

продажи: 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(31.08) 

– USD 2308,95 2600,61 2672,98 2722,24 2536,14 

– EUR 2585,91 2886,81 3010,53 3212,92 2812,81 

покупки:  

– USD 2256,20 2571,56 2652,58 2705,08 2516,47 

– EUR 2486,33 2838,59 2985,78 3189,71 2787,27 

Источник: таблица составлена авторами по данным [2]. 

 

Колебания обменного курса гривны в 2015-2017 гг. связаны с 

ростом негативного сальдо торгового и платежного балансов, 

неполучением в 2017 г. 3/4 запланированных траншей и финансовой 

помощи от ЕС,  также с сезонными факторами (снижение предложения 

иностранной валюты АПК и металлургического сектора; усиление 

спроса на иностранную валюту со стороны предприятий, 

рассчитывающихся по кредитам в иностранной валюте в конце года). 
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С целью сглаживания этих колебаний НБУ активно действовал 

на валютном рынке, осуществляя интервенции. Четкой тенденцией 

2015-2018 гг. было преобладание операций по покупке валюты над 

операциями по продаже, что поддержало равновесие платежного 

баланса, стабилизировало национальную валюту, а таже 

способствовало пополнению международных резервов.  

Также стоит отметить тенденцию устойчивого роста объема 

операций с наличной иностранной валютой на межбанковском  рынке, 

а именно по покупке: за 4 года выросла почтив 5 раз и составила 11,072 

млрд USD в эквиваленте против 2,232 млрд USD в 2015 г. 

Средневзвешенный курс гривны по операциям с долларом США 

за 2015-2018 гг. оставался довольно-таки стабильным. Разница между 

курсом продажи и покупки составляла в 2015 г. 2,3%, тогда как в 2016 

уменьшилась до 1,1%. После стабилизации на рынке данная разница 

сократилась и составляла в среднем 0,7% по итогам 2017-2019 гг. 

Политика НБУ в монетарной сфере будет оставаться 

относительно жесткой, направленной на поддержку безинфляционной 

тенденции и предотвращение влияния внешних шоков на экономику, 

преимущественно посредством проведения валютных интервенций 

(так, только за 9 месяцев 2019 г. было куплено 4156,6 млн USD). 

Изложенные проблемы создают дисбаланс на валютном рынке, 

нарушают стабильность национальной валюты, а потому требуют 

немедленного решения. Для того чтобы осуществлять эффективное 

валютное регулирование, необходимо более совершенное 

законодательство и осуществление валютной политики, стимулируя 

рост эффективного национального экспорта, увеличивая направления 

этого роста. Для этого НБУ совместно с Кабинетом Министров 

разработать Программу развития национальной экономики с четкими 

приоритетами обрабатывающих экспортных отраслей.  которые 

усовершенствует структуру внутреннего и внешнего рынков. НБУ как 

уполномоченный орган валютного регулирования и проведения 

валютной политики должен усовершенствовать механизмы контроля, 

обеспечив соответствующую нормативно-правовую базу. 

 

Информационные источники: 

1. Бодрова Н. Е. Валютный рынок Украины: состояние, 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

При розробці ефективної системи управління фінансами виникає 

проблема поєднання пріоритетів сталого розвитку, наявності достатнього 

рівня ресурсів і збереження платоспроможності підприємства. Дана проблема 

вирішується завдяки розробці і втіленню тактичних і стратегічних індикаторів 

розвитку фінансової політики підприємства. Фінансова політика – це 

сукупність заходів щодо цілеспрямованого формування, організації та 

використання фінансів для досягнення заданих  цілей розвитку підприємства. 

Також фінансову політику можна визначити як сукупність заходів, що 

спрямовані на стабілізацію фінансового стану, та які реалізуються 

підприємством під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників фінансово-

інформаційного середовища. Фінансова політика підприємства має два 

взаємопов’язаних напрями формування – політику доходів і політику витрат, 

які на практиці реалізуються виходячи із функції фінансування. Таке 

функціональне спрямування фінансової політики є ключовим стрижнем для 

формування цілей і заходів в розрізі кредитної, операційної, облікової, 

податкової, інвестиційної, ринкової політик підприємства. Планування 

кожного з цих напрямів здійснюється відповідними службами підприємства, 

при цьому пріоритетність того чи іншого з них залежить від поточного 

фінансового стану бізнес-одиниць. До основних напрямів розробки фінансової 

політики підприємства відносять: 1) розробка облікової, управлінської та 

податкової політик; 2) формування кредитної політики підприємства; 

3) управління оборотними засобами, оптимізація витрат, амортизаційна 

політика; 4) вибір дивідендної політики; 5) інвестиційна політика; 6) ринкова 

політика (маркетингова і цінова політика). Різний підхід до розуміння 

фінансової політики веде і до різного уявлення про її цілі та процесі 

формування. При розгляді даного питання також важливо визначення об’єкта 

аналізу. Задля цілісного уявлення про  процес формування фінансової 

політики доцільно дотримуватися певної ієрархії її етапів, а саме: визначення 

загальногосподарських цілей (технічних і комерційних); аналіз фінансового 

стану підприємства; аналіз підприємницького та фінансового середовища;  

визначення відповідних норм і принципів управління фінансовими ресурсами 

підприємства, які дозволили б в заданих умовах забезпечити якісне вирішення 

поставлених завдань. 
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
В умовах ринкових перетворень в Україні особливого значення 

набуває досягнення соціально-економічної стабілізації суспільства, яка 

неможлива без існування ефективної політики фінансово-кредитного 

стимулювання, оскільки фінанси та кредит не лише обслуговують 

відносини економічних суб’єктів, але й виступають дієвими засобами 

стимулювання ділової активності. Сьогодні в структурі важелів 

фінансово-кредитного стимулювання економічної діяльності в Україні 

переважають кошти державного бюджету, кредитні кошти, тоді як у 

зарубіжних країнах більш ефективними є опосередковані інструменти, 

які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку 

економічної діяльності, зокрема податкові преференції, пільгові 

кредити, інвестиційні дотації, цільові трансферти, що 

використовуються на певних умовах. 

Досвід зарубіжних країн у напрямі забезпечення їх економічного 

розвитку свідчить, що вагоме значення має не лише обсяг сформованих 

фінансових ресурсів, а й наявність дієвих мотиваційних механізмів, 

застосованих до економічних суб’єктів. Для економічного розвитку 

України сьогодні особливо важливим є формування та реалізація 

відповідних мотиваційних механізмів на основі застосування 

відповідних бюджетних, податкових та монетарних важелів. 

Розглядаючи питання щодо можливостей національного бюджету 

розвитку, доцільно враховувати й механізми залучення коштів на 

економічні цілі шляхом проведення емісійних та кредитних заходів. 

Проте, на жаль, вітчизняний фінансовий сектор не може запропонувати 

відповідні заходи, оскільки надання кредитів не супроводжується 

належними гарантіями з боку держави. Недостатньо використовується 

застава майна, яке застосовується не раціонально через відсутність 

коштів на цілі його приведення до належного стану. Саме за рахунок 

розвитку кредитних відносин, доцільно було б розвивати програми 

спільно із бізнесом, банками, у яких державна власність вносилась як 

застава разом із приватною [1, с. 48].  

Важливим важелем фінансово-кредитного стимулювання є 

застосування до вітчизняних товаровиробників, діяльність яких 

належить до пріоритетних галузей економіки та спрямована на 
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виготовлення експортної та інноваційної продукції, повного або 

часткового державного відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, що фінансують інноваційні проекти. Таким чином, 

кредитоотримувачі сплачуватимуть відсотки за кредитами за нижчою, 

порівняно з ринковою, ставкою. Відсоткова різниця, що виникатиме за 

конкретним кредитом, відшкодовуватиметься банку з державного 

фонду, бюджету розвитку [2].  

Доцільним також є застосування державного страхування 

підприємств, які розробляють та впроваджують високотехнологічну 

продукцію, оскільки їхня діяльність пов’язана зі значним 

інвестиційним ризиком; надання державних гарантій за стратегічно 

пріоритетними напрямами інноваційного фінансування. Такий 

механізм може передбачати пропорційне надання банком підприємству 

суми довгострокового інноваційного кредиту, гарантованого 

державою, враховуючи суму витрачених власних ресурсів 

підприємства на фінансування інноваційних проектів у попередніх 

періодах.  

Одними з суб’єктів, що володіють значними фінансовими 

ресурсами, які можна спрямувати на реалізацію державних програм 

економічного розвитку, є домогосподарства. При цьому виникає низка 

проблем, а саме:  

 трансформація заощаджень у реальні джерела інвестицій;  

 ефективне використання ресурсів;  

 створення сприятливих умов для формування заощаджень 

домогосподарствами та їх використання в інвестиційному процесі.  

З метою вирішення зазначених проблем необхідно стимулювати 

домогосподарства до участі в інвестиційному процесі шляхом 

зберігання власних заощаджень на цільових інвестиційних рахунках. Ці 

рахунки доцільно відкривати в уповноважених банках галузевими 

міністерствами та відомствами для накопичення коштів 

домогосподарств з подальшим спрямуванням в інвестиційну діяльність 

зазначених вище підприємств.  

Необхідно внести до Податкового кодексу України відповідні 

зміни, які б заохочували домогосподарства, уповноважені банківські 

установи до участі в таких відносинах шляхом: 

1) звільнення від оподаткування доходів домогосподарств, які 

вносять та зберігають кошти на цих рахунках;  

2) звільнення від оподаткування прибутку уповноважених 

банків, отриманого від операцій з інвестування власних коштів у 

зазначені проекти.  
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Доцільно також внести відповідні зміни у чинне законодавство 

щодо пільгового кредитування таких громадян та надання їм 

безкоштовної консалтингової підтримки з питань заснування та 

ведення власного бізнесу. 

Важелями фінансово-кредитного стимулювання державного 

економічного розвитку також є амортизаційні відрахування. Ці кошти 

рекомендовано зберігати на особливому рахунку підприємств в 

установах банків, що найбільш раціонально відповідає принципам 

відокремленого зберігання коштів поточного та стратегічного 

призначення. Перспективною є можливість формування особливого 

сектору фондового ринку – ринку коштів амортизаційних фондів, що 

дає змогу активізувати інвестиційний процес. Завдяки цьому в Україні 

збільшаться обсяги довгострокових фінансових ресурсів, що приведе 

до пожвавлення інноваційних процесів, активізації процесів 

відновлення виробництва [3]. 

Таким чином, в сучасних умовах фінансово-кредитне 

стимулювання економіки держави вимагає комплексного підходу, який 

має враховувати інтереси держави, банківських установ, організацій, 

домогосподарств та всіх інших суб’єктів, які мають відношення до 

реалізації економічних проектів. Важливими компонентами такого 

підходу має бути посилення ролі держави в процесах консолідації 

державного та приватного капіталу на цілі економічного розвитку. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток сучасних економічних відносин в Україні сприяє 

забезпеченню поліпшення позицій у ринковому середовищі 

підприємств, активізації інвестиційних процесів, а також збільшенню 

попиту на кредитні послуги банків з боку суб’єктів господарювання.  

Інвестиційна привабливість і кредитоспроможність підприємства 

відіграють роль ключового елемента, оскільки їх динамічність 

залежить від можливостей підприємства відповідати умовам 

потенційних інвесторів і позичальників заради своєї ж власної 

фінансової безпеки.  

Збільшення обсягів залучення інвестицій є засобом забезпечення 

умов виходу підприємств з економічної кризи, сприяє процесу їх 

економічного зростання, стимулює впровадження новітніх технологій, 

зростання продуктивності праці. Для отримання залучених 

інвестиційних ресурсів підприємство повинно бути інвестиційно 

привабливим. Основною перепоною на шляху до інвестиційно-

інноваційної діяльності постають обмежені можливості щодо 

відтворення основного капіталу.  

При управлінні інвестиційною привабливістю слід враховувати 

для кого підприємство повинно бути привабливим, тому що різні групи 

інвесторів надають перевагу різним оціночним показникам. Так, 

фінансово-кредитні установи надають перевагу оцінюванню 

фінансового стану; дрібні інвестори, а відповідно і фонди спільного 

інвестування, ‒ показникам віддачі акціонерного капіталу; стратегічні 

інвестори вважають за потрібне бути обізнаними не тільки з цими 

двома аспектами діяльності, а й із становищем внутрішнього 

середовища підприємства, переважно з його слабкими сторонами, бо їх 

подолання в подальшому потребуватиме вкладення нових коштів у 

відтворювальні процеси чи реструктуризацію. 

Під час дослідження інвестиційної привабливості підприємства 

важливе місце належить розгляду факторів, які поділяють за різними 

критеріями.  

За напрямом впливу фактори формування інвестиційної 

привабливості поділяють на зовнішні та внутрішні.  
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До зовнішніх факторів належить: галузева приналежність; 

географічне розташування; наявність та доступність природних 

ресурсів; екологічна ситуація; культура та освіта населення; економічна 

стабільність; соціально-політична стабільність; нормативно-правова 

база; інформаційне поле; пільги для інвесторів; розвинута 

інфраструктура; економічна свобода підприємств; положення на 

світовому ринку; контрольні державні органи у сфері інвестування; 

темп інфляції; можливість експорту; рівень доходів населення; 

конкуренція в галузі. 

До внутрішніх факторів належить: виробнича програма; 

маркетингова діяльність; управлінський облік та контроллінг; 

корпоративне управління; кадровий потенціал; юридична діяльність; 

виробничі технології; стратегія розвитку; конкурентоспроможність; 

унікальність об’єкту; тривалість інвестиційної програми; рейтинг 

підприємства в галузі; платіжна дисципліна; стан майна та фінансових 

ресурсів; витрати; структура капіталу. 

За специфікою чинників формування інвестиційної 

привабливості  підприємства можна виділити такі: 

– інвестиційна активність, вплив якої полягає у визначенні 

обсягу коштів, що вкладаються в підприємство, відсотка освоєння 

інвестицій, імовірності отримання інвестором прибутку; 

– фінансовий чинник, який характеризується часткою прибутку 

від інвестиційної діяльності підприємства, оцінкою доцільності 

використання підприємством власних джерел фінансування 

інвестиційної діяльності та залучення позикових коштів; 

– виробничий чинник, який визначає рівень розвитку й 

очікувану норму рентабельності основної діяльності підприємства; 

– темпи зростання капітальних вкладень, що характеризує 

можливості розширення підприємства; 

– інноваційний чинник, який визначається використанням 

досягнень науково-технічного прогресу у виробничому процесі та 

характеризує тривалість терміну з моменту розробки до моменту 

впровадження у виробництво  науково-технічних розробок. 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства може бути 

вирішена лише після визначення всіх факторів, що впливають на її 

рівень як ззовні, тобто з боку підприємства. Виходячи з цього, оцінку 

інвестиційної привабливості підприємства треба проводити з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Від того, 

наскільки об’єктивно і всесторонньо здійснена ця оцінка, залежить 

кінцевий результат, який отримає інвестор.  



101 

Секція 2 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО 

ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDK 657.422.4 

 

A.A. Makurin, PhD (Dnipro University of Technology, Dnipro) 

 

VIRTUAL MONEY AS A CHALLENGE 

TO THE ACCOUNTING SYSTEM 

 

The stability of Ukraine's financial system has been affected by the 

global financial crisis. This crisis has affected the banking sector and the 

economy. This significantly reduced the confidence in the traditional 

financial instruments of the state. Most Ukrainian citizens prefer to invest in 

foreign currency, real estate, and gold. The choice of an investment object 

depends on the change in its value over time and the processes that take 

place in the political field in the country. Third parties with access to the 

ownership and disposal of the property also have significant influence. 

The rapid decline in the value of national money led to the search for 

alternative ways of saving savings. Cryptocurrency has become such a 

financial innovation. 

In our country there is a history of development of the basic 

principles of the information society to which the school of cybernetics 
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belongs; development of concepts and program of informatization; 

information and communication technologies and national electronic 

information and analytical systems are created for different levels of 

management. 

Electronic economy is a form of economic relations in the field of 

production, exchange and consumption of goods. All the usual processes 

occur electronically with the help of information and communication 

technologies. The volume of online commerce in the world in 2019 

compared to 2017 will increase by 6%, which is $ 2 trillion. Such trading is 

inherently a change in the way the sales process is conducted, but the 

introduction and use of cryptocurrency to carry out such transactions 

challenges the existing monetary system. That is, when carrying out 

transactions for the purchase of goods on the Internet environment, there is 

an opportunity to pay for goods using cryptocurrency as a means of 

payment. Almost ten years ago, the first transaction was made using Bitcoin, 

a digital currency that entered the everyday life of developed countries and 

«settled» in the vocabulary of economists and scientists [1]. 

The use of cryptocurrency has both positive and negative benefits. 

From one point of view, the advantages include privacy, data security of 

owners, independence from the state, no time or territorial restrictions on 

financial transactions, low cost of service. On the other hand, for example, 

from a legal point of view, operations in the application of cryptocurrency in 

our country are impossible without identifying the parties to the transaction. 

It is also undetermined whether cryptocurrency is the ordinary cash of the 

21st century. If so, how to display it in the accounting or even attribute it to 

«monetary surrogate». 

At present, the issue of taxation of transactions in the calculation of 

cryptocurrency remains unresolved. The legal status of modern money in 

Ukraine remains uncertain. Therefore, the question of defining an accounting 

object and interpreting cryptocurrency for financial purposes requires a 

thorough exploration of the main stages of the development of this form of 

cash. 

The legal status of cryptocurrency in our country remains uncertain. 

The National Bank of Ukraine defines any cryptocurrency as a «money 

surrogate» [2]. Nevertheless, the country's main financial institution is 

actively studying the experience of other countries in order to regulate these 

relations. It explores the nature of the emergence of cryptocurrency and its 

regulation in the European and general context. Our legislative and political 

systems are based on the need to carry out procedures for the registration of 

contracts, transactions, agreements and records with the help of authorized 

intermediaries, who guarantee their identity, keep records of events, 

establish departmental boundaries and preserve assets. 
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However, the way we use to register these contracts and transactions 

is already outdated. These important tools do not keep up with the digital 

revolution. The methods and forms of control need to change in order to 

oversee cryptocurrency. 

The world's leading countries do not have a single approach to 

defining the concept of cryptocurrency in financial accounting. The 

circulation of cryptocurrency is gaining momentum – this increases the 

interest of scientists in their financial and legal status and nature. It is 

considered that the first cryptocurrency is the bitcoin that started the era of 

cryptocurrency. Other cryptocurrencies compare their market capitalization 

with this currency. The first Bitcoin block was created on September 1, 

2009. The database size is almost 280 gigabytes, representing a market cap 

of 179 687 933 402 or nearly USD 180 billion. 

When working on the electronic money system, it was thought that 

such a system would become an effective mechanism against theft, forgery 

and even inflation. Thus, in order to make payments with such money, you 

need to earn them. They can be earned by any member of the financial 

system who has access to the World Wide Web and a personal computer that 

solves cryptographic equations. Now all transactions with money, 

documents or other data inevitably go through intermediaries. Banks, public 

authorities or notaries constantly confirm the authenticity of the performed 

transactions. The outstanding question remained what denomination such 

monetary assets have, how to value and recognize fair value, what are the 

main items of expenses for their «mining» and how to control such 

transactions. At the same time, this transformation is associated with the 

emergence of more financial and legal issues related to the establishment of 

new legal approaches of institutions and procedures that have not yet 

existed, especially in the field of financial transactions and the exchange of 

cryptocurrency for goods, works and services. The first cryptocurrency 

exchange for merchandise took place on May 22, 2010 in Florida, when 

programmer Laszlo Hane exchanged 10,000 bitcoins for 2 pizzas [3]. 

The definition of the term cryptocurrency depends on the nature of 

the process of its generation. It is not possible to directly attribute such a 

specific asset to the concept of money. Scientists come up with their own 

theoretical and methodological approaches to defining this term, focusing on 

the part of the word «crypto» which lays the foundations for technological 

functioning. 

At present, there is no consensus on the nature of electronic money 

and the choice of account for their accounting, which needs further research. 

According to Article 15 of the Law of Ukraine «On Payment Systems and 

Funds Transfer in Ukraine»: electronic money – units of value stored on an 

electronic device are accepted as a means of payment by a person other than 
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the person who issues them and are a monetary liability of this person. a 

person executed in cash or non-cash form. Electronic (digital) money is also 

defined as a means of payment that exists only in electronic form, that is, in 

fact, in the form of information contained in special databases. The 

electronic money is stored in the electronic wallets of the users of the 

respective payment system. 

The similarity is manifested in the fact that cryptocurrencies as 

electronic money are non-personalized payment instruments (ie do not 

require identification of the owner) and are rotated outside the banking 

system electronically. If electronic money issuers must work closely with 

banks to ensure the free exchange of electronic money for traditional and 

vice versa, cryptocurrencies are not «banking money», they are not 

considered in calculating monetary aggregates and cannot be used for 

banking services [4]. 
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ФІНАНСОВА КРИЗА: ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ 

СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У ринковій економіці банкрутство підприємств – це наслідок 

глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не 

дала позитивних результатів. Під фінансовою кризою розуміють фазу 

розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей 

впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на 

цьому підприємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується 

загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність 

його в неприбутковій зоні або відсутність потенціалу для успішного 

функціонування. 

Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома 

параметрами:  

- джерелами (чинниками) виникнення;  

- видом кризи;  

- стадією її розвитку. 

Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати 

фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший 

каталог санаційних заходів. Для вибору найефективніших форм санації, 

прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів 

передусім необхідно ідентифікувати причини фінансової 

неспроможності суб'єкта господарювання. Чинники, які можуть 

призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, 

або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, 

або ендогенні (що залежать від підприємства), представлені в таблиці 1. 

Вплив зовнішніх чинників кризи має здебільшого стратегічний 

характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо 

менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо 

відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження 

та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства. 

Загалом усі названі причини кризи досить тісно взаємопов’язані, 

становлять складний комплекс причинно-наслідкових зв’язків. 

Безперечно, досліджуючи те чи інше підприємство, той чи інший 

випадок фінансової кризи, можна виокремити певні специфічні 

причини фінансової неспроможності, але по суті вони зводяться до 

перелічених у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Чинники, що призводять до фінансової кризи  

на підприємстві 

Зовнішні Внутрішні 

 спад кон'юнктури в економіці 

в цілому 
 низька якість менеджменту 

 зменшення купівельної 

спроможності населення 

 дефіцити в організаційній 

структурі 

 значний рівень інфляції 
 низький рівень кваліфікації 

персоналу 

 нестабільність 

господарського та податкового 

законодавства 

 недоліки у виробничій сфері 

 нестабільність фінансового та 

валютного ринків 
 прорахунки в галузі постачання 

 посилення конкуренції в 

галузі 

 низький рівень маркетингу та 

втрата ринків збуту продукції 

 криза окремої галузі 
 прорахунки в інвестиційній 

політиці 

 сезонні коливання 
 брак інновацій та 

раціоналізаторства 

 посилення монополізму на 

ринку 
 дефіцити у фінансуванні 

 дискримінація підприємства 

органами влади та управління 

 відсутність або незадовільна 

робота служб контролінгу 

(планування, аналіз, інформаційне 

забезпечення, контроль) 

 політична нестабільність у 

країні місцезнаходження 

підприємства або в країнах 

підприємств – постачальників 

сировині (споживачів продукції) 

— 

 конфлікти між засновниками 

(власниками) 
— 

 

Типові наслідки впливу зазначених причин і чинників на 

фінансово-господарський стан підприємства такі: 

− втрата клієнтів і покупців готової продукції; 

− зменшення кількості замовлень і контрактів із продажу 

продукції; 

− неритмічність виробництва, неповне завантаження 
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потужностей; 

− підвищення собівартості та різке зниження продуктивності 

праці;  

− збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і 

наявність наднормативних запасів; 

− виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і підвищення 

плинності кадрів; 

− підвищення тиску на ціни; 

− істотне зменшення обсягів реалізації і, як наслідок, 

недоодержання виручки від реалізації продукції. 

Розрізнюють три види кризи: 

 стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано 

виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху); 

 криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують 

власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу); 

 криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або 

існує реальна загроза втрати платоспроможності). 

Між розглянутими видами кризи існують тісні причинно-

наслідкові зв’язки: стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, 

яка, у свою чергу, приводить до втрати підприємством ліквідності. 

Зумовлене зовнішніми та внутрішніми факторами зменшення обсягів 

реалізації продукції призводить, з одного боку, до зниження 

прибутковості та до збитковості, а з іншого до зниження рівня 

ліквідності та платоспроможності. Закономірним результатом розвитку 

симптомів фінансової кризи є непомірна кредиторська заборгованість, 

неплатоспроможність та банкрутство підприємства. 

Важливою передумовою застосування правильних антикризових 

заходів є ідентифікація глибини фінансової кризи. 

Існують три фази кризи: 

− фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню 

підприємства (за умови переведення його на режим антикризового 

управління); 

− фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і 

потребує негайного проведення фінансової санації; 

− кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням 

підприємства і призводить до його ліквідації. 

Ідентифікація фази фінансової кризи є необхідною передумовою 

правильної та своєчасної реакції на неї. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ЛІКВІДНОСТІ  
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Необхідною передумовою прийняття ефективних рішень щодо 

ліквідності та платоспроможності підприємства є достатнє їх 

обґрунтування на підставі релевантної інформації, що формується 

шляхом обробки спеціальними прийомами та методами даних системи 

бухгалтерського та статистичного обліку. Дієвим інструментом, що 

забезпечує специфічну обробку економічної інформації щодо 

ліквідності та платоспроможності підприємств торгівлі і перетворення 

її у вихідний матеріал для прийняття управлінського рішення є 

діагностика. 

Одним із важливих етапів здійснення діагностики ліквідності та 

платоспроможності торговельного підприємства є вибір адекватних 

методів та методик. Під методами діагностики слід розуміти способи та 

прийоми цільового оцінювання стану (ретроспективного, поточного, 

перспективного) ліквідності та платоспроможності задля забезпечення 

інформаційної підтримки прийняття рішень щодо їх забезпечення та 

відновлення. Методики діагностики базуються на обраних методах, і 

являють собою визначену послідовність їх застосування.  

Для здійснення діагностики ліквідності та платоспроможності 

широко застосовуються наступні методи: трансформаційні, 

вертикального та горизонтального аналізу звітності, методи 

дискримінантного аналізу, коефіцієнтний аналіз та аналіз грошових 

потоків. Трансформаційні методи передбачають трансформацію даних 

звітності у більш зручний вигляд, і використовуються, наприклад, для 

розподілу активів та пасивів за групами, тобто обсяги активів і пасивів 

залишаються стабільними, однак вони формуються по-іншому, ніж у 

балансі підприємства, з метою полегшення проведення діагностики. 

Вертикальний аналіз спрямований на визначення та зміну структури 

активів та пасивів, розподілених, відповідно, за рівнем ліквідності та 

термінами повернення. Горизонтальний аналіз полягає у вивченні змін 

величини активів, пасивів, грошових потоків та коефіцієнтів 

ліквідності в динаміці. Методи дискримінантного аналізу 

застосовуються, коли у процесі діагностики платоспроможності 

визначається ймовірність банкрутства. У цьому аспекті застосовують 

вітчизняні та зарубіжні моделі оцінки ймовірності банкрутства. 
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Коефіцієнтний аналіз застосовується у процесі розрахунку показників 

ліквідності: коефіцієнт абсолютної, швидкої, поточної та загальної 

ліквідності. До цього методу застосують ще два методи: нормативний 

(порівняння коефіцієнтів об’єкта діагностики із нормативними 

значеннями) та бенчмаркінг (порівняння показників ліквідності із 

аналогічними показниками підприємства-аналога, конкурента, лідера в 

галузі чи регіоні). Метод аналізу грошових потоків полягає в 

дослідженні вхідних та вихідних грошових потоків, визначенні чистих 

грошових потоків. Застосування цього методу має на меті визначити, 

настільки грошові надходження є більшими (меншими) за грошові 

видатки, спрогнозувати майбутні грошові потоки.  

Діагностику ліквідності та платоспроможності підприємств 

варто здійснювати в наступній послідовності: 1) вибір методів 

діагностики; 2) збір інформації та її систематизація; 3) визначення 

цілей діагностики; 4) розподіл активів за рівнем ліквідності та пасивів 

за термінами їх повернення; 5) розрахунок коефіцієнтів ліквідності;  

6) аналіз грошових потоків; 7) визначення рівня платоспроможності 

підприємства; 8) подання узагальнюючих висновків з виокремленням 

факторів впливу на ліквідність та платоспроможність господарюючого 

суб’єкта. 

Базовим елементом системи діагностики є індикатори 

(показники) оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Це 

кількісні вимірники стану, властивостей формування і розвитку 

ліквідності та платоспроможності підприємства на підставі яких 

суб’єкти діагностики відслідковують, аналізують та прогнозують 

тенденції змін можливості підприємства виконувати зобов’язання 

платіжного характеру. До них відносяться: 

− абсолютні показники, що розраховуються на основі балансу, 

звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів; 

− відносні показники, що характеризують: співвідношення 

оборотних активів та їх елементів з поточними зобов'язаннями, рівень 

забезпечення оборотних активів та їх елементів власними оборотними 

коштами, забезпечення зобов'язань джерелами доходів, швидкість руху 

кредиторської та дебіторської заборгованості, тривалість операційного 

і фінансового циклів, грошових потоків та їх ефективність. 

Практична реалізація викладених рекомендацій сприятиме 

підвищенню якості та ефективності діагностичних процедур, 

забезпечить достовірність та адекватність отриманих результатів. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ринкові умови господарювання та проблеми фінансового 

забезпечення діяльності підприємств обумовлюють необхідність 

кваліфікованого аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємств з 

метою виживання їх в умовах кризи і подальшого економічного 

зростання.  

У системі складових елементів фінансової стабільності 

підприємства фінансова стійкість займає одне із головних місць. 

Фінансова стійкість підприємства є однією із найважливіших 

характеристик фінансового стану підприємства. Фінансова стійкість – 

це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне 

розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної 

прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення.  

Необхідно зазначити, що фінансова стійкість та інвестиційна 

привабливість підприємства залежить від його фінансового потенціалу, 

який визначається обсягом і структурою власних, позичених та 

залучених фінансових ресурсів. Підвищення рівня фінансової стійкості 

та інвестиційної привабливості залежить від раціональності управління 

фінансовим потенціалом підприємства, наявності достатнього обсягу 

власних коштів і формування оптимальної структури капіталу, що 

можливе лише за умови рентабельної роботи суб’єкта підприємництва.  

Концепція ціни капіталу є однією з ключових у теорії капіталу та 

механізмі управління структурою капіталу підприємства. Вартість 

капіталу використовується як вимірник дохідності поточної діяльності 

підприємства, базовий критерій ефективності фінансових інвестицій, 

вимірювання рівня ринкової ціни підприємства. Маючи можливість 

залучати фінансові ресурси з різних джерел, підприємства намагаються 

оптимізувати структуру капіталу таким чином, щоб зменшити його 

середньозважену ціну, яка є середньою платою компанії за всі джерела 

фінансування та визначає необхідну норму прибутку фінансово-

господарської діяльності підприємства загалом. 

Фінансову стійкість підприємства оцінюють за допомогою 

абсолютних і відносних показників. Виділяють три методичних 

підходи щодо визначення фінансової стійкості за відносними 

показниками: коефіцієнтний; агрегатний; інтегральний. 



111 

Суть коефіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості 

підприємства полягає в обчисленні та аналізі низки фінансових 

коефіцієнтів. Ці коефіцієнти поділяють на два блоки: коефіцієнти 

капіталізації, що характеризують фінансовий стан підприємства з 

позицій структури джерел коштів; коефіцієнти покриття, які 

характеризують фінансову стійкість з позицій витрат, пов’язаних з 

обслуговуванням зовнішніх джерел залучених коштів. 

Агрегатний підхід ґрунтується на визначенні фінансової 

стійкості на основі агрегатів. Такий методичний підхід є доповненням 

до наведеного вище, оскільки виділяють чотири типи поточної 

фінансової стійкості підприємства: абсолютна стійкість, нормальна 

стійкість, нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, кризовий фінан-

совий стан. Інтегральний підхід дає змогу дати інтегровану оцінку 

ступеню фінансової стійкості.  

Одним з найважливіших чинників досягнення фінансової 

стійкості підприємства є оптимізація складу та структури капіталу 

підприємства, власних та позикових фінансових ресурсів, а також 

політика управління джерелами формування капіталу підприємства.  

Для визначення оптимальної структури капіталу підприємства 

важливе значення мають показники: коефіцієнт фінансової 

незалежності, який характеризує частку власного капіталу в загальній 

сумі капіталу, авансованого в діяльність, та коефіцієнт фінансового 

левериджу, який характеризує залежність підприємства від позикового 

капіталу та визначається відношенням суми позикового капіталу до 

власного. Підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок 

залучення позикового називається ефектом фінансового левериджу.  

Збільшення позикового капіталу, з одного боку, приводить до 

зростання прибутковості власного капіталу, а з другого – надмірне 

зростання частки позикового капіталу призводить до зниження 

фінансової стійкості підприємства, зростання ризику втрати 

платоспроможності та фінансової незалежності. Отже, у цьому зв’язку 

особливо важливим є чинник умілого використання ефекту 

фінансового лівериджу і забезпечення оптимізації структури капіталу 

підприємства. 

Слід відзначити, що механізм формування оптимальної 

структури капіталу, підвищення рентабельності власного капіталу 

внаслідок ефекту фінансового левериджу визначаються для кожного 

підприємства індивідуально, з урахуванням низки об’єктивних і 

суб’єктивних чинників. 
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УДК 005:657.41 

 

Н.М. Гаркуша, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

В.І. Ашитков (ХДУХТ, Харків) 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дослідження витрат суб’єктів господарювання в якості об’єкта 

управління мають суттєве значення, оскільки витрати є фактором, що 

визначає величину прибутку підприємства та сприяє підвищенню його 

конкурентоспроможності. Конкуренція вимагає постійного 

вдосконалення механізму управління витратами вітчизняних 

підприємств торгівлі та впровадження дієвих заходів щодо їх 

оптимізації.  

Сучасні підходи вирішення проблеми управління витратами 

викладені у працях багатьох науковців. Наявність значної кількості 

наукових розробок свідчить про актуальність даного напряму 

дослідження, проте існують проблемні й дискусійні питання щодо 

стратегічного управління витратами підприємств торгівлі. Прийняття 

управлінських рішень неможливо без аналізу уже існуючих витрат, і 

витрат, які виникнуть у ході реалізації нових проектів і бізнес-планів. 

Для вітчизняних підприємств торгівлі основна проблема щодо 

управління витратами полягає в трансформації стандартної обліково-

реєстраційної системи, що спрямована на оперативний аналіз і 

контроль розміру й структури витрат, в планово-регулюючу систему 

підтримки ухвалення обґрунтованих рішень, яка має бути орієнтована 

на стратегічний розвиток підприємства. В основі стратегічного 

управління витратами лежить не період, а продукт діяльності (товар, 

послуга). При цьому припускається використання таких основних 

інструментів, як ланцюжок цінностей, стратегічне позиціонювання, 

аналіз витратоутворюючих чинників.  

На нашу думку, стратегічне управління витратами підприємства 

повинне ґрунтуватися на чіткому визначенні цілей, завдань, орієнтирів, 

функцій, інструментів. Модель процесу стратегічного управління 

витратами підприємства торгівлі наведена на рисунку.  

Стратегічне управління витратами підприємств торгівлі 

спрямоване на координацію і виконання довгострокових цілей. Слід 

зазначити, що істотною ознакою стратегічного управління витратами є 

те, що воно націлене не на стримування зростання витрат, а на їх 

скорочення й практично не використовуються прийоми обліку.  
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Рисунок – Модель процесу стратегічного управління витратами 

підприємства 
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Вважаємо, що в основі функціонування моделі процесу 

управління витратами підприємства торгівлі мають знаходиться такі 

принципи:  

 забезпечення моніторингу витрат (безперервність реалізації 

функцій управління витратами, своєчасне інформаційне забезпечення 

щодо витрат); 

 системність у процесі управління витратами (використання 

системного аналізу в кожному управлінському рішенні щодо витрат); 

 комплексність (об'єднане вирішення завдань управління 

витратами з іншими складовими управління діяльністю торговельного 

підприємства); 

 превентивність управління витратами (управлінські рішення 

щодо витрат повинні прийматися до того, як ці витрати виникають); 

 гнучкість системи відповідно до умов і універсальність 

структури процесу управління витратами (можливість швидкого 

коригування суми витрат); 

 динамічність (контроль і аналіз витрат впродовж усього 

торгово-технологічного процесу на всіх стадіях життєвого циклу 

підприємства); 

 методична єдність порядку планування і регулювання на 

різних рівнях управління витратами (збалансованість планових завдань 

на всіх стадіях); 

 обґрунтованість (орієнтація планування витрат на науково 

обґрунтовані норми і нормативи); 

 органічне поєднання зниження витрат з високою якістю 

торговельного обслуговування; 

 підвищення зацікавленості підрозділів і співробітників 

торговельного підприємства в зниженні витрат. 

Отже, стратегічне управління витратами є основною складовою 

стратегічного управління підприємством, що забезпечує оптимальний 

рівень витрат та сприяє підвищенню його конкурентоспроможності. 

Однак, слід зазначити, що якісні показники виконання стратегії в 

частині управління витратами обов’язково повинні доповнюватися 

конкретним матеріалом оперативного рівня. Основними результатами 

на відповідних рівнях управління витратами підприємств торгівлі є: 

максимізація прибутку підприємства за мінімальних витрат 

(оперативний рівень); забезпечення стійкої конкурентної переваги 

підприємства щодо витрат (стратегічний рівень). Сукупність методів 

оперативного та стратегічного управління витратами є основою 

системного підходу до управління ними. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий стан будь-якого суб’єкта господарювання є найважливішою 

характеристикою його надійності, стійкості і ділової активності. За результатами 

оцінки фінансового стану можна визначити наскільки ефективно функціонує 

підприємство, як використовуються наявні в його розпорядженні ресурси, чи є 

прийняті управлінські рішення ефективними.  

Слід зазначити, що оцінка фінансового стану підприємства є 

комплексним процесом, а однією з найважливіших його характеристик є 

фінансова стійкість. Економічний зміст фінансової стійкості – забезпеченість 

запасів підприємства стійкими джерелами їх формування, гарантована 

платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і 

поведінки партнерів. 

Поняття «фінансова стійкість» багатогранне, містить у собі оцінку 

різних сторін діяльності підприємства і, відповідно, у науковій літературі 

трактовка сутності, систематизація та інтерпретація оціночних показників, 

що її характеризують, неоднозначні. Актуальними є питання щодо 

можливостей найбільш ефективного використання методів оцінки 

фінансової стійкості в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

Зазначене свідчить про необхідність розробки методики аналізу фінансової 

стійкості підприємств з врахуванням галузевої специфіки з метою 

об’єктивної комплексної оцінки і прогнозування стабільного їх розвитку в 

сучасних умовах господарювання. 

Вважаємо, що процес аналізу фінансової стійкості підприємства має 

складатися з трьох основних етапів: організаційного; розрахунково-

аналітичного; заключного. Розглянемо кожен з цих етапів детальніше. 

Організаційний етап аналізу фінансової стійкості передбачає: визначення 

мети, завдань, виконавців та строків аналізу; вибір та підготовку 

інформаційної бази аналізу; обґрунтування методичних підходів до 

проведення аналізу (відбір системи показників та встановлення критеріїв їх 

оцінки). 

На даному етапі визначається мета та завдання аналізу фінансової 

стійкості підприємства, здійснюється перевірка показників звітності, що 

полягає у встановленні правильності підрахунку підсумкових та проміжних 

результатів, надається висновок про достовірність фінансової звітності й 

можливості її використання для оцінки фінансової стійкості підприємства.  
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Раціональний розподіл обов’язків між виконавцями аналізу 

сприятиме більш ефективному використанню робочого часу та забезпечить 

комплексність аналізу.  

Слід зазначити, що оцінка фінансової стійкості є необхідною не 

тільки для самого підприємства, але й для зовнішніх суб’єктів аналізу 

(партнерів). Якщо фінансова стійкість аналізується робітниками 

підприємства, то аналіз повинен бути більш детальним, тобто з вивченням 

всіх чинників, що на неї впливають. Для інших користувачів достатньо 

загального уявлення про показники фінансової стійкості, розрахованих на  

базі фінансової звітності. 

Відбір системи показників передбачає встановлення основних 

оціночних критеріїв фінансової стійкості підприємства з точки зору їх 

раціональності та достовірності. 

Розрахунково-аналітичний етап передбачає: визначення типу 

фінансової стійкості; визначення рівня фінансової стійкості; виявлення та 

кількісне вимірювання причин зміни кількісних характеристик фінансової 

стійкості підприємства; комплексну оцінку фінансової стійкості 

підприємства; виявлення позитивних і негативних тенденцій у напрямку 

покращення фінансової стійкості підприємства. 

Для визначення типу фінансової стійкості використовуються 

абсолютні показники, а саме показники забезпеченості запасів джерелами їх 

формування (такими як власні оборотні засоби, довгострокові та 

короткострокові кредити, кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги). Кількісна характеристика і висновок про рівень фінансової 

стійкості підприємства здійснюється за допомогою розрахунку відносних 

показників (коефіцієнтів, які умовно можна згрупувати у дві групи: 

показники, що характеризують стан і структуру капіталу підприємства; 

показники, які характеризують стан і структуру основних й оборотних 

активів) і встановлення тенденцій і закономірностей їх розвитку у динаміці.  

Для проведення комплексної рейтингової оцінки використовують 

способи сум, середньої геометричної, суми місць віддаленості тощо. 

Методика рейтингової оцінки залежить від галузевих і регіональних 

особливостей, виду діяльності підприємства. 

Заключний етап аналізу фінансової стійкості підприємства 

передбачає: пошук потенційних можливостей стабілізації фінансового 

становища підприємства та розробку заходів щодо їх практичного 

впровадження; формулювання висновків і рекомендацій щодо виявлених 

резервів стабілізації фінансового становища підприємства. 

Отже, запропонована методика комплексного аналізу й оцінки 

фінансової стійкості надасть можливість підприємству проаналізувати 

використання активів, капіталу й зобов’язань, а також здійснити узагальнену 

оцінку фінансового стану підприємства. 
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УДК 336.01-026.564 

 

Н.М. Гаркуша, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

Л.О. Камалова (ХДУХТ, Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта незалежно 

від галузевого напрямку та організаційно-правової форми значною 

мірою обумовлене станом його грошових потоків. Однією з основних 

ознак фінансової стабільності є здатність підприємства управляти 

грошовими потоками. Ефективно управляючи грошовими потоками, 

можна забезпечити більш раціональне використання фінансових 

ресурсів, знизити залежність розвитку підприємства від позикових 

засобів і тим самим підвищити його ліквідність, платоспроможність, 

забезпечити фінансову стійкість. 

Теоретичні та практичні аспекти управління грошовими 

потоками підприємства знайшли відображення у працях вітчизняних та 

закордонних учених. Але через велику різноманітність поглядів 

науковців стосовно досліджуваного питання залишається необхідність 

подальшого дослідження основних аспектів ефективного управління 

грошовими потоками підприємства. 

Управління грошовими потоками – це система принципів і 

методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 

формуванням, розподілом і використанням грошових коштів 

підприємства і організацією їх обігу (рис.). 

Слід зазначити, що фінансові рішення суб’єктів господарювання 

базуються на результатах аналізу грошових потоків. Від якості та 

ефективності такого аналізу залежить не тільки фінансова стійкість 

підприємства, а й здатність до подальшого успіху в перспективі. Тому 

не викликає заперечень важливість і значення аналізу грошових 

потоків підприємства в системі управління ними. Основним завданням 

аналізу грошових потоків є пошук резервів підвищення ефективності та 

інтенсивності їх використання в процесі операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства. Під час проведення аналізу 

застосовують логічні способи обробки інформації, способи 

детермінованого та стохастичного факторного аналізу. 

Отже, ефективне управління грошовими потоками виступає 

запорукою високих результатів підприємницької діяльності, 

конкурентоздатності та динамічного розвитку підприємства. 
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Рисунок – Схема системи управління грошовими потоками 

підприємства 
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УДК 332.1 

 

А.А. Голубицкая, магистр экон. наук (МФ БИП, Могилёв) 

 

РОЛЬ ФИНАНСОВ В ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Регион – это территория в границах субъекта, которая 

характеризуется наличием политических и административных органов 

управления: комплексностью, целостностью, специализацией и 

управляемостью. 

Прогрессивное изменение в экономической сфере называют 

развитием региона. Об экономическом приросте говорят, если это 

изменение количественное, о структурных изменениях содержания 

развития говорят, если они качественные. При оценке уровня развития 

региона социальные характеристики являются полноправными 

показателями наряду с экономическими характеристиками. 

Целями развития региона является улучшение качества жизни 

населения, увеличение доходов, улучшение в сферах образования, 

продовольственной программы, здравоохранения, уменьшение 

нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, 

расширение личной свободы, обогащение культурной жизни и т.д. 

Исследования подтверждают, что реализация устойчивого 

развития должна осуществляться в регионах, поскольку они 

исторически наиболее устойчивы к территориальным образованиями, 

сформировавшимися за период существования; характеризуются 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью; 

обладают необходимой инфраструктурой для положительного 

позиционирования на внешнеэкономическом рынке; имеют 

значительный опыт совмещения практики стимулирования рыночных 

преобразований на территориях с политикой их регулирования. 

Наличие региональной финансовой системы, аккумулирующей 

региональные финансы, обеспечивающей оптимизацию расчетов и 

перелив капитала внутри региона с целью дальнейшего 

реинвестирования в реальный сектор экономики, а также привлечения 

сторонних инвестиций, является одним из основных условий 

устойчивого развития региона. 

Правильное использование финансовых ресурсов позволяет 

влиять на потенциальную продуктивность отраслей экономики, 

обеспечивать ускорение развития, повышение эффективности 

использования их ресурсов и х системное воспроизводство. Таким 

образом устойчивое развитие экономики региона требует наличия 
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финансовых ресурсов их инвестирования в отдельно взятые отрасли, 

обладающие несомненным конкурентным преимуществом и 

выступающие «локомотивом роста» для всех остальных секторов 

региональной экономики. 

Опыт других стран показывает, что на данном этапе наиболее 

вероятным является успешное развитие отраслей, ориентированных на 

внутренний рынок, и на продукцию которых имеется высокий 

внутренний спрос. Однако очевидно, что решение проблемы 

инвестирования в автоматическом режиме произойти не может. 

Поэтому на начальном этапе устойчивого развития региона возрастает 

роль государственной поддержки, которая может заключаться в 

направлении капитала в определенные отрасли, поддержке фирм, 

деятельность которых связана с риском, стимулировании приобретения 

иностранной технологии, поощрения экспорта и т. д. 

Следует отметить, что первоочередным и основным источником 

инвестиций в экономику по-прежнему остаются собственные 

финансовые ресурсы, а значит, инвестиционный потенциал во многом 

зависит от способности администрации региона формировать 

финансовый рынок заимствований путем решения комплекса задач, к 

числу которых можно отнести: 

1) Формирование информационной базы о состоянии финансовой 

системы региона, его финансовых потоках, их поточный мониторинг; 

2) Аккумулирование финансовых ресурсов в региональных 

финансовых институтах, их трансформацию в кредиты и инвестиции в 

реальный сектор экономики; 

3) Минимизацию социальных, финансовых и других рисков для 

повышения инвестиционной привлекательности региона и 

предотвращения оттока капитала. 

При этом инвестиционная стратегия администрации региона 

дружна быть органично увязана с концепцией его устойчивого 

развития. Предпочтение следует отдавать не прямому заимствованию, а 

созданию условий, способствующих повышению инвестиционной 

привлекательности региона и стимулирующих привлечение частного 

капитала в инвестиционные проекты. 

Таким образом, на первое место необходимо поставить 

формирование информационной базы о состоянии финансовой системы 

региона: налично-денежном оборотне региона, финансовых потоках, 

обращающихся внутри региона, каналах и объемах притока и оттока 

капитала. Определение суммарного финансового потенциала также 

должно стать исходной ступенью в разработке программ и прогнозов 

устойчивого регионального развития. Только на основе оценки 

состояния каждого составляющего его элемента можно строить 
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стратегию выхода из кризиса и стабилизации экономики, обеспечить 

устойчивое экономическое и социальное развитие региона. Такой 

подход позволит каждому региону рассчитывать наличие финансовых 

ресурсов на душу населения, а центру – объективно определять размер 

дотации из государственного бюджета толи иному территориальному 

подразделению. Как свидетельствует практика, администрации 

регионов не всегда владеют оценкой собственного финансового 

потенциала и банковской системы, осуществляющей свою 

деятельность на их территориях. Поэтому большое значение имеет 

составление консолидированного баланса финансовых ресурсов, 

который может стать важным фактором восстановления финансовой 

сбалансированности развития региона на основе полного учета 

источников образования совокупных ресурсов и согласования их с 

расходами. Результаты построения такого баланса могут достаточно 

эффективно использоваться для решения важных политических задач: 

1) Интегральной оценки финансового положения предприятий и 

отраслей; 

2) Анализа воздействия на финансы отраслей изменения 

макроэкономических параметров, прежде всего валютного курса и 

темпов инфляции; 

3) Выявление скрытого налогового потенциала отраслей; 

4) Оценки воздействия неплатежей на масштабы налогового и 

инвестиционного потенциала и др. 

Таким образом, устойчивое развитие региона, как системный 

процесс, ведущий к решению проблем населения на региональном 

уровне, к повышению условий жизни жителей региона путем 

достижения сбалансированности социально-экономического и 

экологического развития, осуществляемого на основе рационального 

использования всего ресурсного потенциала региона, включая 

географические особенности региона, а также особенности экономики, 

инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей 

отдельных городов, относящихся к данному региону возможно при 

грамотном использовании финансовых ресурсов. 
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УДК 005.336.1:658.114/115 

 

О.О. Горошанська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

Н.А. Галуцьких, канд. екон. наук, доц. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків) 

О.М. Соловйова (ХДУХТ, Харків ) 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ 

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність діяльності підприємства визначається сукупним 

впливом чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. 

Існують різні методичні підходи до визначення впливу чинників 

зовнішнього середовища функціонування підприємства Найбільш 

розповсюдженим є метод PEST-аналізу, який дозволяє оцінити 

зовнішні політичні, економічні, соціальні та технологічні чинники, та 

спрогнозувати їх вплив на діяльність підприємства. Враховуючи 

недоліки методу PEST-аналізу, які пов’язані з обмеженістю груп 

чинників зовнішнього середовища функціонування підприємства, їх 

оцінку пропонується здійснювати експертним методом.  

Обробку думок експертів щодо ступеня впливу чинників 

зовнішнього середовища функціонування підприємства на 

ефективність його діяльності пропонується здійснювати у кілька 

етапів:  

1) ідентифікація чинників зовнішнього середовища 

функціонування підприємства та їх групування; 

2) розробка шкали оцінювання, яка дає можливість виразити 

вербально бальну характеристику переваги одного чинника над іншим;  

3) проведення експертизи;  

4) оцінювання ступеня впливу кожного з чинників зовнішнього 

середовища функціонування підприємства та визначення його 

спрямованості; 

5) визначення вагомості чинників; 

6) зважена оцінка впливу чинників за кожною групою та 

загальна оцінка чинників зовнішнього середовища на ефективність 

діяльності підприємства. 

За результатами бальної оцінки сила впливу окремого чинника 

на ефективність діяльності підприємства (Cі) визначається за 

формулою: 

 

,
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Б
C

і
i        (1) 
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де іБ  − середня бальна оцінка ступеня впливу і-го чинника 

зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства; 

maxБ − можливий ступінь впливу чинників зовнішнього середовища. 

Інтерпретувати показник сили впливу дозволить використання 

шкали бажаності Харрінгтона, яка передбачає п’ять рівнів оцінки в 

загальному інтервалі шкали від 0 до 1. 

Вагомість кожної групи чинників та кожного чинника в рамках 

окремої групи пропонується визначати за допомогою методу аналізу 

ієрархій, який передбачає побудову матриці попарних порівнянь. Для 

всіх елементів матриці aij  = 1/ aij, а елементи головної діагоналі є 

одиницями. Вагомість і-го чинника (групи чинників) с точки зору 

конкретного експерта (wi) обчислюється за формулою: 
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  aij – і-й елемент j-го стовпця матриці попарних 

порівнянь; п − кількість чинників (груп чинників) зовнішнього 

середовища функціонування підприємства 

Оцінки відносної важливості чинників зовнішнього середовища 

мають бути узгоджені, тому визначаються індекс (ІУ) та відношення 

(ВУ) узгодженості: 
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      (3) 

 

де max  − максимальне власне значення обернено-симетричної 

матриці попарних порівнянь. 
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      (4) 

 

де RI  − індекс вірогідної узгодженості переваг. 

Отримані попарні оцінки визнаються узгодженими, якщо  

ВУ ≤ 0,2. Точність експертного методу залежить від кваліфікації експертів.



124 

УДК 681.5.033.23:658.14 

 

О.О. Горошанська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків ) 

В.С. Лугова (ХДУХТ, Харків ) 

А.В. Літошенко (ХДУХТ, Харків ) 

 

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією з необхідних умов сталого розвитку підприємств всіх 

видів діяльності є їх фінансова стійкість. Фінансово стійким вважають 

таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне 

забезпечити необхідний обсяг запасів, не допустити невиправданої 

кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями. 

У складі методичних підходів до оцінки фінансової стійкості 

підприємства можна виділити агрегатний, коефіцієнтний та 

інтегральний підходи. Агрегатний підхід передбачає оцінку 

забезпеченості запасів джерелами їх формування, на підставі якої 

визначається тип фінансової стійкості підприємства. Основою 

коефіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості підприємства є 

обчислення та аналіз фінансових коефіцієнтів. За допомогою 

інтегрального підходу можна об’єднати результати розрахунків низки 

відносних показників фінансової стійкості.  

Дослідження показали, що існують різні підходи до інтегральної 

оцінки рівня фінансової стійкості підприємства. Серед них: метод 

середньої геометричної, метод відстаней, таксономічний метод. 

Зазначені методи побудови інтегрального показника включають такі 

процедури як нормалізація (стандартизація), зважування і агрегування. 

Нормалізація передбачає приведення даних до безрозмірного 

вигляду, до єдиного діапазону, при якому можливе порівняння різних 

видів даних. Серед існуючих методів нормалізації даних найбільш 

часто використовуються методи нормалізації відносно суми та 

відносно максимального або мінімального значення показника 

(застосовується, якщо пріоритетність показників має різні образи). Для 

показників стимуляторів, тобто тих, збільшення яких сприяє 

підвищенню фінансової стійкості підприємства, використовують 

формулу:  
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де max уі – максимальне значення показника; 

min уі – мінімальне значення показника. 

Для показників дестимуляторів (з пріоритетністю «чим менше, 

тим краще») розрахунки здійснюються за формулою:  
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Процедура зважування пов’язана із визначенням вагового 

значення кожного показника фінансової стійкості. Якщо відносні 

показники фінансової стійкості упорядкувати за ступенем зниження їх 

значущості, то розрахунок ваги може здійснюватись за формулою 

Фішберна: 
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де wi –вага і-го показника в інтегральному показнику;  

k –ранг окремого показника;  

m – загальна кількість показників. 

Ранг надається кожному показнику залежно від його впливу на 

фінансову стійкість підприємства. При цьому найменше значення рангу 

означає найбільший вплив, а найбільше – найменший. 

Агрегування даних передбачає їх об’єднання шляхом визначення 

комплексного індикатора (інтегрального показника), за допомогою 

якого можна оцінити об'єкти за сукупністю різних показників. Для 

розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості підприємства 

(І) може бути використана лінійна зважена згортка: 
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Інтегральний показник фінансової стійкості може бути 

використаний для порівняння підприємств, виявлення ступеня 

відповідності підприємства деякому уявному «ідеалу», визначення 

напрямів покращення рівня фінансової стійкості підприємства. 
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УДК 658.152-047.44 

 

О.М. Іванюта, доц. (ХДУХТ, Харків) 

А.О. Токар (ХДУХТ, Харків) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ 

ТА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливою умовою розвитку підприємства відповідно до обраної 

економічної й фінансової стратегії є його висока інвестиційна 

активність. Економічне зростання та інвестиційна активність є 

взаємообумовленими процесами, тому підприємство повинне 

приділяти постійну увагу питанням управління інвестиціями. 

На більшості вітчизняних підприємств основу інвестиційної 

діяльності становить реальне інвестування, яке провідним в сучасних 

економічних умовах. Це визначає високу роль управління реальними 

інвестиціями в системі інвестиційної діяльності підприємства. Але 

фінансові інвестиції теж розглядаються інвесторами як активна форма 

ефективного використання тимчасово вільного капіталу з метою 

вкладень у високодохідні фінансові інструменти і формування 

портфелю фінансових інвестицій у відповідності з розробленою 

інвестиційною стратегією.  

Специфічний характер реального інвестування і його форм 

передбачає певні особливості його здійснення на підприємстві. 

Політика управління реальними інвестиціями – це частина загальної 

інвестиційної політики підприємства, що забезпечує оцінку й 

реалізацію найбільш ефективних реальних інвестиційних проектів. 

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється на основі таких 

методичних підходів: оцінки повернення інвестованого капіталу на 

основі показника чистого грошового потоку, який формується за 

рахунок сум чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у 

процесі експлуатації інвестиційних проектів; приведення до 

теперішньої вартості як інвестованого капіталу, так і сум грошового 

потоку; вибору диференційованої ставки процента (дисконтної ставки) 

у процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних 

проектів, визначення внутрішньої норми рентабельності та періоду 

окупності інвестицій. 

У процесі прийняття рішень щодо реалізації окремих альтер-

нативних інвестиційних проектів вирішальну роль відіграє оцінювання 

їх ефективності. Для цього необхідно здійснити фінансовий аналіз 

кожного з проектів і зіставити показники доходів та витрат з 

урахуванням рівня інвестиційних ризиків. Якщо через певний період 
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сума доходів, пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, 

перевищує суму інвестиційних витрат, підприємство одержує чистий 

інвестиційний дохід або «позитивний грошовий потік». Якщо ж сума 

інвестиційних витрат буде більша, ніж сума отриманих доходів, то 

підприємство має так звані чисті інвестиційні витрати або «відплив 

грошових коштів». Сукупність позитивних і негативних «відпливних» 

грошових потоків протягом періоду реалізації інвестиційного проекту 

має назву «чистий грошовий потік» (Net Cash Flow). 
Фінансові інвестиції, поряд з реальними, розглядаються як 

активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу 

інвесторів, що вкладають кошти у високодохідні фінансові 

інструменти, з яких формується портфель фінансових інвестицій у 

відповідності з розробленою інвестиційною стратегією.  

Фінансове інвестування здійснюється підприємством в таких 

основних формах: вкладення капіталу в статутні фонди спільних 

підприємств; вкладення капіталу в дохідні види грошових 

інструментів; вкладення капіталу в дохідні види фондових 

інструментів. Остання форма фінансових інвестицій є найбільш 

масовою та перспективною. Вона характеризується вкладенням коштів 

в різноманітні види цінних паперів, які вільно обертаються на 

фондовому ринку: пайові цінні папери, які засвідчують право власності 

(акції); боргові цінні папери, що засвідчують відносини позики 

(корпоративні облігації, ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі, 

облігації державних та місцевих позик); похідні цінні папери. 

До фінансових показників, за допомогою яких можна оцінити 

ефективність інвестиційних вкладень в акції відносять: 1) узагальнюючі 

показники: курс, ринкову ціну, капіталізовану вартість акцій, віддачу 

акціонерного капіталу, співвідношення ринкової і балансової вартості 

акцій, вартість чистих активів на акцію; 2) показники дохідності: прибуток 

на акцію, дивідендну віддачу акції, коефіцієнт «ціна-дохід», коефіцієнт 

платіжності, коефіцієнт дивідендного покриття, коефіцієнт рентабельності 

акціонерного капіталу; 3) показники обігу: коефіцієнт «пропозиції-

попиту», коефіцієнти ліквідності та обігу акцій; 4) вартісну оцінку акцій з 

постійними та змінними дивідендами. 

Оцінка ефективності фінансових інвестицій в боргові цінні папери 

здійснюється за сукупністю таких показників: ринковий курс та ціна, 

прямий дохід на облігацію, ціна конверсії. Розраховується період окупності 

боргових інструментів, відомий як аналіз дюрації. Надається оцінка 

внутрішньої вартості облігацій з дисконтом, фіксованою та плаваючою 

відсотковими ставками, оцінюється співвідношення між дохідністю та 

ризиком.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

В ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ  

 

Портфель фінансових інвестицій – це певним чином підібрана 

сукупність окремих видів цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, які є найбільш дохідними та безпечними для інвестора. 

Головною метою формування портфелю фінансових інвестицій є 

забезпечення реалізації політики фінансового інвестування шляхом 

підбору найбільш дохідних та найменш ризикових цінних паперів.  

До основних етапів формування портфелю цінних паперів 

відносяться: вибір типу портфеля і визначення його характеру; оцінка 

інвестиційних якостей окремих видів цінних паперів; оцінка ступеня 

портфельного інвестиційного ризику; моделювання структури 

портфеля та його оптимізація. 

Концепція «ефективного портфелю» передбачає, що його 

формування повинно забезпечити найвищій рівень дохідності при 

заданому рівні ризику або найменший рівень ризику при заданому рівні 

дохідності. Диверсифікація портфелю цінних паперів – це один із 

напрямків інвестиційної політики підприємства, що спрямований на 

зниження портфельного ризику. Чим вища кількість цінних паперів, що 

включені в портфель, тим нижче за незмінного рівня інвестиційного 

доходу буде рівень портфельного ризику. 

Структура інвестиційного портфеля – це співвідношення 

конкретних видів цінних паперів у портфелі з точки зору їх 

безпечності, ліквідності та дохідності. Залежно від інвестиційної мети 

інвестор формує портфель певного типу. Метою формування портфелів 

цінних паперів можуть бути: отримання доходу; збереження капіталу; 

забезпечення приросту капіталу на основі підвищення курсу цінних 

паперів. Основними варіантами типів портфелів цінних паперів є: 

агресивний портфель доходу або зростання; поміркований портфель 

доходу або зростання;  консервативний портфель доходу або зростання 

В процесі управління портфелем цінних паперів перед 

інвестором постає завдання щодо проведення ретельного аналізу 

співвідношення ризику та дохідності портфеля, надання комплексної 

оцінки ризику фінансових інвестицій в різні види цінних паперів з 

метою формування збалансованого диверсифікованого портфелю 

фінансових інструментів.  
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Інвесторам обов’язково треба оцінювати рівень дохідності та 

ризику придбаних боргових, пайових та похідних цінних паперів, 

аналізувати доцільність їх включення до портфелю фінансових 

інвестицій. Підвищення інвестиційної привабливості цінних паперів 

вітчизняних емітентів на фондовому ринку – це головна умова 

зростання фінансових інвестицій в економіку України. 

До фінансових показників оцінки ефективності інвестиційних 

вкладень в акції відносять: узагальнюючі показники: курс, ринкову ціну, 

капіталізовану вартість акцій, віддачу акціонерного капіталу, 

співвідношення ринкової і балансової вартості акцій, вартість чистих 

активів на акцію; показники дохідності: прибуток на акцію, дивідендну 

віддачу акції, коефіцієнт «ціна-дохід», коефіцієнт платіжності, коефіцієнт 

дивідендного покриття, коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу; 

показники обігу: коефіцієнт «пропозиції-попиту», коефіцієнти ліквідності 

та обігу акцій. 

Оцінка ефективності фінансових інвестицій в боргові цінні папери 

здійснюється за сукупністю таких показників: ринковий курс та ціна, 

прямий дохід на облігацію, ціна конверсії, період окупності боргових 

інструментів, відомий як аналіз дюрації. Надається оцінка внутрішньої 

вартості облігацій з дисконтом, фіксованою та плаваючою відсотковими 

ставками, оцінюється співвідношення між дохідністю та ризиком.  

У процесі оцінки фінансового ризику інвестиційного портфеля 

необхідно виокремлювати дві складові сукупного ризику: систематичний 

та несистематичний ризики. Диверсифікація фінансових інструментів у 

портфелі дозволяє зменшити рівень несистематичного (специфічного) 

ризику, а відповідно, і загальний рівень портфельного ризику.  

Оптимізація портфеля, що спрямована на зниження рівня його 

ризику при заданому рівні дохідності заснована на оцінці коваріації і 

відповідній диверсифікації інструментів портфеля. Для визначення 

міри портфельного ризику використовуються різноманітні показники, 

які репрезентовані статистичними величинами, такими як дисперсія, 

стандартне відхилення, коефіцієнти кореляції, детермінації, коваріації. 

Ці характеристики цінного паперу показують, в якій мірі та з якою 

ймовірністю його фактична дохідність може відрізнятися від 

очікуваної.  

Таким чином, в процесі управління портфелем фінансових 

інвестицій перед інвестором постає завдання щодо проведення 

ретельного аналізу співвідношення ризику та дохідності портфеля, 

надання комплексної оцінки ефективності фінансових інвестицій в 

різні види пайових, боргових та похідних цінних паперів з метою 

формування збалансованого диверсифікованого портфелю. 
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Н.Б. Кащена, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

М.О. Побединський (ХДУХТ, Харків) 

 

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Негативні тенденції розвитку підприємств показують, що нині 

діючий механізм фінансового управління, є недостатньо ефективним і 

не має належної науково-методичної основи. У нім відсутній 

аналітичний базис оцінки потенціалу фінансово-економічної стійкості і 

вибору стратегії з урахуванням новітніх пріоритетів стійкого розвитку. 

Для вирішення вказаних вище проблем важливе значення має 

діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості, яку можливо 

розглядати як інструмент, за допомогою якого можна визначити 

оптимальні фінансові пропорції стійкого розвитку підприємства. 

Формування механізму діагностики потенціалу фінансово-

економічної стійкості слід розглядати в двох аспектах: 

–  з погляду теорії бізнесу і його природи; 

–  з позицій фінансового менеджменту як специфічної області 

уміння передбачати майбутній розвиток підприємства і 

використовувати результати діагностики при виборі альтернатив його 

стратегії. 

Обидва аспекти діагностики тісно взаємозв’язані і 

взаємообумовлені. Вважаємо, що діагностика є спеціалізованим 

різновидом управлінської діяльності. Основне призначення діагностики 

полягає в отриманні інформації від інших підсистем з метою її 

модифікації для нормування фінансових показників і ухвалення рішень 

по вибору фінансової стратегії підприємства. 

Дослідження суті діагностики графіко аналітичним методом дає 

можливість абстрагувати її від інших функцій фінансового 

менеджменту і розглядати діагностику як підсистему, яка є складовим 

елементом механізму забезпечення фінансового управління і інших 

підсистем, що знаходяться у взаємозв’язках один з одним, утворюючи 

певну цілісність. Таке тлумачення діагностики, як функції фінансового 

менеджменту, не протиречить вимогам конструювання складних 

систем. 

Теоретико-методологічне підґрунтя діагностики потенціалу 

фінансово-економічної стійкості має будуватися на базі системного 

підходу. Розгляд діагностики з погляду системного підходу показує, що 

вона виявляється одночасно в чотирьох аспектах: 
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1) функціональному – як функція управління, що забезпечує 

зворотний інформаційний зв'язок з об’єктом фінансового управління; 

2) аналітичному – як аналітичний базис, який є фундаментом, 

для оцінки потенціалу і нормування фінансових показників 

стратегічних фінансових планів; 

3) інформаційному – як система, заснована на формуванні 

спеціальної інформації, що використовується для ухвалення 

управлінських рішень; 

4) динамічному – у формі кількісного вимірювання динаміки 

потенціалу фінансово-економічної стійкості і вартості підприємства 

при виборі альтернатив фінансової стратегії підприємства. 

Системний підхід базується на принципах системного 

дослідження і конструювання економічних об’єктів методом дедукції. 

Відповідно до цього підходу дослідження спирається на такі 

методологічні принципи, як: системність, інтегрованість, 

комплексність, адаптивність, цілеорієнтированість. 

Принцип системності вимагає ув’язки кожного з напрямів 

діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості з іншими 

напрямами. У своєму взаємозв’язку вони утворюють систему і таким 

чином забезпечують повноту і реальність виводів. Це означає, що 

вирішувати завдання, які стоять перед діагностикою можна тільки за 

наслідками сукупної оцінки загальних тенденцій потенціалу фінансово-

економічної стійкості.  

Викладені вище принципи діагностики обумовлюють 

формування відповідного методичного забезпечення діагностики. 

Оскільки діагностика розглядається як функція фінансового 

менеджменту і обов’язків елемент механізму його забезпечення, 

вважаємо, що її методологія повинна бути адекватна логіці 

досліджуваного об'єкту. Це означає, що ефективність фінансового 

управління підприємством визначається вибором адекватних моделей 

стійкого розвитку, конструювання яких можливо на основі інформації 

розрахунково-діагностичного характеру. 

Як показали проведені нами дослідження, існуючий сьогодні 

підхід до розвитку методології діагностики фінансово-економічного 

потенціалу підприємства базується на тих позиціях, коли нові методики 

не можуть бути незмінними і універсальними. Правила обґрунтування і 

критерії узгодженості в діагностиці не є жорсткими, і дослідники 

можуть інтерпретувати їх на основі наукових гіпотез і діагностичних 

процедур. 
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УДК 336 

 

Г.М. Коптєва, канд. екон. наук, доц. (НТУ «ХПІ», Харків) 

 

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИКІВ 

 

Податкова безпека є важливим елементом системи забезпечення 

економічної безпеки держави. 

Дослідження теоретичних та методологічних засад податкової 

безпеки, в більшості випадків, здійснюється через оцінку податкових 

ризиків, захист економічних інтересів, податкову оптимізацію в контурі 

впровадження податкового менеджменту на усіх рівнях. 

В економічній літературі для характеристики рівня безпеки 

вживаються різні категорії: загрози, критерії, індикатори, показники, 

порогові значення тощо. 

Загрози та ризики у податковій сфері є неодмінним атрибутом 

діяльності суб’єкта (держави, регіону, платника податку). Небезпека 

виникає за досягнення рівня ризику критичного значення. 

У сучасних умовах критеріями забезпечення податкової безпеки 

держави необхідно вважати:  

– нормативи розподілу податкових ресурсів між бюджетами 

різних рівнів;  

– величину податкового навантаження: на економіку країни, 

регіон, платника податків (юридичну або фізичну особу);  

– рівень витрат держави на адміністрування податків і зборів; 

– мінімізацію податкових ризиків і загроз (внутрішніх і 

зовнішніх);  

– наявність податкових стимулів розвитку виробництва і 

підприємництва, залучення інвестицій і інноваційний розвиток;  

– гармонізацію податкового-митного режиму з іншими країнами 

та інші. 

Система індикаторів податкової безпеки (ПБ) є інструментом 

виявленням внутрішніх й зовнішніх загроз, попередження критичних 

ситуацій та своєчасне їх усунення з метою досягнення цілей безпечного 

розвитку (держави, регіону, суб’єкта господарювання) у результаті 

проведених заходів щодо посилення рівня податкової безпеки. 

Індикатори – статистичні показники розвитку економіки країни, які 

найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері. 

Результати наукових пошуків [1-4] щодо сутності податкової 

безпеки та індикаторів представлено в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Основні індикатори податкової безпеки 

Рівні ПБ та їх визначення Індикатори ПБ 

Міжнародна ПБ – це стан податкової 

системи, що характеризується 

стійкістю та стабільністю всіх її 

елементів, що передбачає спроможність 

захищати національні економічні 

інтереси і протистояти зовнішнім і 

внутрішнім загрозам, можливість 

реалізації і розвитку податкового 

потенціалу країн, ефективне 

використання податкової системи для 

встановлення конку-рентних переваг 

національної еконо-міки в умовах 

глобалізації [1, С. 9; 3, с.15] 

- ступінь гармонізації податкових 

систем інших країн; 

- чіткість та зрозумілість систем 

оподаткування іноземцю; 

- наявність міжнародних нормативно-

правових актів і угод, ратифікованих 

Україною; 

- рівень корумпованості країни; 

- відтік капіталу в економіки 

зарубіжних країн 

Державна ПБ – підсистема 

національної безпеки держави, являє 

собою стан податкової системи, за 

якого забезпечується гарантований 

захист і гармонійний розвиток всієї 

податкової системи держави, 

можливість податкових інструментів 

захищати національні інтереси 

держави, підтримувати соціально-

економічну стабільність суспільства, 

а також формувати достатньо 

фінансових ресурсів для держави і 

місцевого управління, успішне 

протистояння існуючим загрозам 

податкової системи [2, с. 15] 

- кількість податків і зборів; 

- співвідношення прямих і непрямих 

податків; 

- відношення обсягу податкових 

надходжень зведеного бюджету до ВВП; 

- відношення неподаткових надходжень 

до ВВП; 

- дефіцит бюджету; 

- покриття дефіциту зведеного бюджету 

за рахунок зовн. запозичень; 

- відношення дефіциту, профіциту 

торговельного балансу до загального 

обсягу зовнішньої торгівлі; 

- рівень тінізації економіки; 

- рівень перетику капіталу за кордон; 

- рівень податкової культури; 

- простота податкового контролю; 

Регіональна ПБ – це стан 

оподаткування в регіоні, що 

визначається рівнем місцевого 

оподаткування [4, с.147] 

- результативність адміністрування 

податків і зборів; 

- рівень податкової заборгованості;  

- кількість і розмір податкових пільг 

Податкова безпека платника податку 

– це фінансово-економічний стан 

платника податків, який забезпечує 

мінімізацію податкових ризиків за 

умови дотримання податкової 

дисципліни [4, с.147] 

- рівень податкового навантаження; 

- рівень податкового планування та 

прогнозування; 

- кількість перевірок платника 

податків за рік; 

- вибір системи оподаткування; 

- зрозумілість законодавства 

Джерело: узагальнено та доповнено автором за [1-4] 
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Отже, з метою зміцнення податкової безпеки необхідно 

підвищувати ефективність податкової політики та вести постійний 

моніторинг зміни індикаторів та забезпечувати виявлення, оцінювання 

та усунення податкових ризиків і загроз, що сприятиме досягненню 

належного рівня податкової безпеки України (регіону) загалом, та 

платника податку, зокрема. Тому, перспективними напрямками у 

подальших дослідженнях має бути розробка системи оціночних 

показників та індикаторів ефективності побудови податкової безпеки, 

що допоможе виявити їх дієвість на всіх етапах управління. 
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УДК 336.22: 658.15 

 

А.С. Крутова, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

Ф.І. Коваленко (ХДУХТ, Харків) 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасна світова система господарювання та процеси, що в ній 

протікають, через фінансові канали трансмісії глобальних кризових 

явищ, значним чином впливають на економічну ситуацію в Україні. 

Потенційні негативні наслідки, пов’язані з можливістю розгортання 

нової фази світової фінансової кризи, підсилюються наявністю 

системних протиріч в національній економіці. Результатом цього є 

зниження рівня ліквідності та платоспроможності підприємств 

України, що підриває довіру до них з боку інвесторів. За цих обставин 

пріоритетним завданням менеджменту підприємств є підвищення 

ефективності управління платоспроможністю шляхом пошуку нових, 

більш дієвих методів управління, та обґрунтування комплексу заходів 

(організаційних, методичних, економічних), спрямованих на 

оперативне виявлення ознак неспроможності виконання обов’язкових 

платежів у встановлений термін, пошуку шляхів відновлення 

платоспроможності та покращення потенціалу її формування з метою 

забезпечення сталого розвитку підприємства у конкурентному 

середовищі. З огляду на це актуальним є дослідження проблематики 

формування ефективної системи управління платоспроможністю 

підприємства. 

Під системою управління платоспроможністю підприємства 

пропонуємо розуміти сукупність взаємопов’язаних елементів, що 

забезпечують цілеспрямовану реалізацію управлінських процедур, 

спрямованих на своєчасне виявлення ознак неплатоспроможності, 

відновлення та підтримання бажаного рівня платоспроможності задля 

забезпечення сталого економічного розвитку підприємства в 

динамічному бізнес-середовищі. Її елементами є: об’єкт, суб’єкт, 

предмет, мета, завдання, принципи, функції та процес управління. 

Об’єктом системи управління платоспроможністю підприємства 

виступає його фінансово-господарська діяльність, у результаті 

здійснення якої виникають договірні відносини між суб'єктами 

господарювання, працівниками підприємства, державою та іншими 

кредиторами, пов’язані з виконанням прийнятих договірних 

зобов'язань щодо сплати коштів за отримані товари та послуги; щодо 

виплати заробітної плати, щодо сплати податків та інших платежів; 
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предметом – сукупність процесів формування та реалізації заходів 

управлінського впливу задля досягнення бажаних параметрів 

формування платоспроможності шляхом раціонального використання 

фінансово-господарських ресурсів та підвищення ефективності 

діяльності підприємства в цілому; суб’єктом – особи, що задіяні в 

управлінському процесі, а саме спеціальна група людей, яка за 

допомогою різних форм і методів управління забезпечує реалізацію 

комплексу управлінських заходів на всіх етапах життєвого циклу 

підприємства. 

За основну мету системи управління платоспроможністю 

підприємства нами визначено вчасне виявлення ознак неспроможності 

здійснення обов'язкових платежів у встановлений термін та створення 

передумов для своєчасного подолання цієї проблеми, що забезпечує 

реалізацію адекватних заходів із відновлення і покращення параметрів 

платоспроможності та підвищення ефективності господарської 

діяльності підприємства у нестабільному бізнес-середовищі задля 

отримання нових конкурентних переваг та можливості сталого 

розвитку. Досягнення визначеної мети можливо на підставі виконання 

основних завдань системи управління платоспроможністю 

підприємства: 

– постійний моніторинг бізнес-середовища (зовнішнього та 

внутрішнього) задля виявлення небезпек втрати платоспроможності; 

– оцінка потенціалу формування платоспроможності 

підприємства; 

– ідентифікація можливої неспроможності здійснення 

обов’язкових платежів у встановлений термін (діагностика 

неплатоспроможності); 

– обґрунтування ефективних способів, інструментів, методів і 

технологій усунення причин неплатоспроможності з огляду на 

динамічність бізнес-середовища підприємства;  

– розробка економічно та науково обґрунтованого комплексу 

заходів, спрямованих на відновлення та підвищення 

платоспроможності, адекватних масштабам та специфіці господарської 

діяльності підприємства; 

– контроль своєчасності реалізації розроблених заходів та 

оцінка ефективності дій управлінського персоналу щодо відновлення, 

підтримання та підвищення платоспроможності підприємства. 

Задля досягнення мети і вирішення основних завдань системи 

управління платоспроможністю функціональні дії управлінського 

персоналу підприємства мають бути спрямовані на розроблення і 

реалізацію дієвих управлінських рішень із відновлення та підвищення 

платоспроможності, які ґрунтуються на науково обґрунтованих 
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принципах, методах і правилах, що виражають гнучкість і 

сприятливість до динамічних змін бізнес-середовища та інтегрованість 

із загальною системою управління задля забезпечення організаційної 

взаємодії всіх елементів системи. Вважаємо, що комплекс цих 

принципів має поєднувати системні і специфічні принципи в контексті 

системи управління платоспроможністю підприємства. До системних 

принципів нами віднесено об’єктивність, комплексність, законність, 

ефективність, оптимальність та координованість, а до специфічних – 

достатність, системність, безперервність, економічність, етапність, 

надійність, збереження активів, адресність, оперативність. 

Особливе місце в системі управління платоспроможністю 

підприємства посідає безпосередньо процес управління, оскільки саме 

він забезпечує функціонування і динаміку цієї системи через взаємодію 

усіх її елементів та функціональний вплив суб’єкта на об’єкт, що 

здійснюється поетапно шляхом реалізації певних функцій та 

застосування відповідних методів і принципів задля досягнення 

поставлених цілей управління. Основними етапами процесу управління 

платоспроможністю є: постановка проблеми, розробка управлінського 

рішення, його реалізація та контроль своєчасності виконання 

антикризових заходів.  

Слід зазначити, що результативність процесу управління 

платоспроможністю підприємства визначається належним 

організаційним, нормативно-правовим, інформаційним, методичним, 

технічним і програмним забезпеченням, і здебільшого залежить від 

компетентності дій управлінського персоналу щодо розробки і 

реалізації дієвих заходів, результат застосування яких сприятиме 

відновленню та підвищенню рівня платоспроможності підприємства. 

Достатність, швидкість та економічність отримання позитивного 

ефекту від цих заходів свідчать про досягнення цілей управління та 

ефективність всієї системи управління платоспроможністю 

підприємства. 

Таким чином, система управління платоспроможністю є 

складовою системи управління сучасним підприємством і визначається 

нами як сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують 

цілеспрямовану реалізацію управлінських процедур, спрямованих на 

своєчасне виявлення ознак неплатоспроможності, відновлення та 

підтримання бажаного рівня платоспроможності задля забезпечення 

сталого економічного розвитку підприємства в динамічному бізнес-

середовищі. 
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УДК 657 

 

С.О. Кузнецова, канд. екон. наук, доц. (НТУ «ХПІ», Харків) 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В управлінні підприємством та впровадженні системи 

внутрішнього контролю роль облікової інформаційної системи є 

визначальною. Важливе питання сфери бухгалтерського обліку 

стосується відповідності облікової інформаційної системи 

організаційним рівням інформаційної комунікації. 

Хоча інформація, отримана з інформаційної системи 

бухгалтерського обліку, може бути ефективною в процесі прийняття 

рішень, – придбання, встановлення та використання такої системи є 

вигідними, коли переваги перевищують її витрати. Переваги 

інформаційної системи бухгалтерського обліку можна оцінити за її 

впливом на вдосконалення процесу прийняття рішень, якості 

бухгалтерської інформації, оцінки результатів діяльності, внутрішнього 

контролю тощо. 

Облікова інформаційна системи визначається як комп'ютерна 

система, яка обробляє фінансову інформацію та підтримує завдання 

координації та контролю організаційної діяльності. 

Інформаційна система бухгалтерського обліку розглядається як 

підсистема інформаційної системи управління.  Інформаційні системи 

бухгалтерського обліку розглядаються як важливі організаційні 

механізми, які мають вирішальне значення для ефективності 

управління та контролю рішень в бізнесі. 

Дослідження показали, що для успішного впровадження 

облікової інформаційної системи на підприємстві необхідним є 

досягнення відповідності між трьома факторами. Зазначену мету 

можливо досягати з урахуванням домінуючого погляду на розуміння 

місії бізнесу. По-друге, система обліку повинна враховувати 

технологічні особливості бізнесу. Нарешті, система обліку повинна 

відповідати нормам і системі цінностей, що характеризують бізнес. 

Система буде корисною, коли надана інформація буде ефективно 

використовується в процесі прийняття рішень користувачами.  

В науковій літературі визначають, що інформаційні системи 

бухгалтерського обліку є ефективними, коли надана ними інформація 

відповідає вимогам користувачів системи. Ефективна система повинна 

систематично надавати інформацію, яка має потенційний вплив на 

процес прийняття рішень.  



139 

Інформацію про бухгалтерський облік можна класифікувати за 

двома групами; 1) інформація, яка впливає на прийняття рішень і в 

основному використовується для контролю бізнесу та 2) інформація, 

яка полегшує процес прийняття рішень і в основному використовується 

для координації організаційної структури бізнесу.  

Інтеграція облікових інформаційних систем призведе до 

координації, що, в свою чергу, підвищить якість прийнятих рішень. 

Погоджуємося з дослідженнями в галузі бухгалтерського обліку, які 

показують, що ефективність облікових інформаційних систем залежить 

від якості виходу інформаційної системи, яка може задовольнити 

потреби користувачів. 

Інформаційна система бухгалтерського обліку повинна надавати 

1) щодня, щотижня, щомісяця звітність та 2) корисну інформацію для 

моніторингу процесу прийняття рішень та результатів діяльності 

підприємства. Перше можемо  розглядати, як міру контролю з метою 

управління, а друге як інструментарій для оцінки ефективності 

інформаційних систем бухгалтерського обліку шляхом постійного 

моніторингу. 

Визначено, що ефективність інформаційної системи 

бухгалтерського обліку також залежить від інтерпретації рішень щодо 

корисності інформації, що створюється системою, для задоволення 

інформаційних потреб управління: для операційних процесів, 

управлінських звітів, складання бюджетів та контролю в бізнесі. 

Маємо думку щодо необхідності подальших досліджень 

ефективності інформаційних систем бухгалтерського обліку у різних 

напрямках: покращення прийняття рішень керівниками підприємства, 

розробка більш ефективної системи внутрішнього контролю, 

підвищення якості фінансових, не фінансових  та управлінських звітів, 

покращення заходів щодо ефективності діяльності, спрощення процесів 

фінансових операцій. 
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УДК 336.713 

 

Л.І. Лачкова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

А.М. Маніс (ХДУХТ, Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Показники діяльності банківських установ за 2018 рік дозволяють 

стверджувати, що банківська система України повільно відновлюється 

після системної кризи 2014-2017 років. За даними Національного банку 

України, платоспроможні банки у 2018 році отримали 21,7 млрд гривень 

чистого прибутку. Востаннє банківська система була прибутковою за 

підсумками 2013 року, а розмір чистого прибутку становив 1,4 млрд 

гривень. За даними регулятора, фінансовий результат діяльності банківської 

системи за 2018 рік є найбільшим за весь період існування, а рівень 

банкрутств на ринку банківських послуг наразі мінімальний за останні 5 

років. 

Підвищення прибутковості банківської системи в НБУ пояснюють 

активізацією банками кредитування, насамперед збільшенням 

роздрібного гривневого кредитування більш ніж на 30% у річному 

обчисленні. Також збільшенню прибутку банківського сектору сприяло 

зниження банками відсоткових ставок за вкладами громадян упродовж 

більшої частини року та зменшенням відрахувань у резерви. Обсяг 

відрахувань банками в резерви, за даними центробанку, скоротився 

вдвічі – 23,7 мільярди гривень у 2018 році порівняно з 49,2 мільярда у 

2017 р. Прибутковість банківських установ забезпечило стабільне 

зростання процентного та комісійного доходів банків. Розмір зростання 

чистого процентного та комісійного доходів за 2018 рік фахівці 

оцінюють у 38%. 

Станом на 1 січня 2019 року в Україні налічується 

77 платоспроможних банків, з них 64 – прибуткові. Основний прибуток у 

2018 році сформували банки з іноземним капіталом та «ПриватБанк». 

За оцінками керівників центробанку, в середньостроковій 

перспективі висока операційна ефективність та прибутковість 

банківської системи України збережуться, що, безумовно, матиме 

позитивний вплив на економічне перетворення країни. 

В умовах ринкової економіки прибуток виступає основною метою 

діяльності банківської установи, оскільки є внутрішнім джерелом її 

розвитку, водночас, забезпечення прибутковості кожного комерційного 

банку є запорукою стійкої банківської системи. 

Підвищення ефективності діяльності – це головна мета інвесторів 

коштів у банківський бізнес, а управління прибутковістю є одним з 



141 

першочергових завдань фінансового менеджменту банку, що зумовлює 

увагу до цього питання з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Вагомий внесок у розвиток науково-методологічних засад управління 

прибутком комерційних банків було здійснено такими зарубіжними 

дослідниками, як: Дж. К. Ван Хорн, Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р.Л. 

Міллер, П.С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі та ін. Сучасні інструменти управління 

банківським прибутком знайшли відображення також у наукових працях 

українських дослідників, зокрема: В.В. Вітлінського, Ю.С. Довгаль, О.Д. 

Заруби, В.І. Міщенка, Н.М. Шелудько, С.П. Халяви та інших. 

Попри наявності великої кількості ґрунтовних досліджень у сфері 

управління прибутком банку, є питання, які потребують подальшого 

розвитку та вдосконалення. Зокрема, доцільно проаналізувати та 

узагальнити підходи щодо визначення економічної сутності управління 

прибутком банку, чинників впливу на прибутковість банківської 

установи, склад та взаємодію елементів фінансового механізму 

управління прибутком банку, виявити найбільш оптимальні у сучасних 

умовах методи управління прибутком, розробити методичні 

рекомендації щодо практичної реалізації системи управління прибутком 

банку. 

Узагальнюючи проведені дослідження, можна зазначити, що банк 

– це складна органічна структура, яка у науковій економічній думці 

асоціативно розглядається як торговельне і кредитне підприємство, 

інститут фінансового посередництва. Основою життєдіяльності такого 

підприємства є створення якісного портфеля доходних активів, що 

відповідає інтересам покупців, продавців та засновників. Відповідно до 

класифікації, запропонованої Базельським комітетом, виділяють такі 

види діяльності банку, які генерують прибуток, та які в комплексі можна 

розглядати як господарську діяльність банківської установи: комерційна 

діяльність; торговельна діяльність; діяльність з управління активами та 

пасивами. Формування прибутку банку визначається специфікою його 

діяльності як комерційного підприємства, спектром операцій, а також 

діючою системою обліку та оподаткування. У загальному вигляді 

прибуток банківської установи залежить від трьох основних 

компонентів: доходів, видатків та форми розподілу прибутку. В умовах 

ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної 

діяльності – це необхідні чинники існування комерційного банку.  

Підсумовуючи зазначимо, що прибуток характеризує стійкість 

банківської установи. Він необхідний для створення адекватних 

резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення 

та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості 

послуг, що надаються, і, зрештою, для збільшення капіталу, який дає 

змогу розширити обсяги і поліпшувати якість банківських послуг. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших 

характеристик його фінансового стану, що базується на врахуванні 

позитивного або мінімізації негативного впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на діяльність підприємства. Дослідження та 

аналіз факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства, 

слід розпочати з визначення сутності поняття «фактор». В 

Академічному тлумачному словнику української мови, фактор – це 

«умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища, чинник» [1]. Отже, 

факторами, що впливають у визначений проміжок часу на фінансову 

стійкість підприємства, є умови функціонування підприємства 

відповідно до адаптивності фінансової стратегії, за яких зберігається 

його платоспроможність, у тому числі й у майбутньому, та стійкий 

розвиток. 

Пpоаналiзyвавши iснyючi класифiкацiї фактоpiв [2-4], що 

впливають на фінансову стійкість підприємства, пропонуємо 

згрупувати всі фактори таким чином, як це показано у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства 

Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства 

Склад 
Вплив 

Позитивний Негативний 

1 2 3 

1 Незалежні від діяльності підприємства (зовнішні або екзогенні) 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ:  

 обсяг ВНП і національного доходу зростання зниження 

 фаза економічного циклу, в якій 

перебуває економіка  

підйом спад 

 рівень інфляції зростання зменшення 

 стабільність податкової системи стабільність нестабільність 

 податковий тиск збільшення зменшення 

 стабільність законодавства стабільність нестабільність 

 рівень реальних доходів населення збільшення зниження 

 рівень безробіття зменшення зростання 

 обсяги інвестицій в економіку збільшення скорочення 
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 державне регулювання економіки ефективне неефективне 

 стан грошово-фінансової  та банківської 

систем 

стабілізація дестабілізація 

 капіталізація  повернення 

капіталу з-за 

кордону 

відтік капіталу 

за кордон 

РИНКОВІ ФАКТОРИ:   

 розмір внутрішнього ринку  збільшення зменшення 

 монополізм на ринку зменшення посилення 

 попит підвищення зниження 

 пропозиція товарів-субститутів скорочення зростання 

 активність фондового ринку збільшення зниження 

 конкурентоспроможність на ринку підвищення зниження 

 стан валютного ринку стабільність нестабільність 

ІНШІ ФАКТОРИ:   

 політична стабільність наявність відсутність 

 стихійні лиха та техногенні аварії відсутність наявність 

 демографічна ситуація в суспільстві позитивна негативна 

 працездатне населення приток відтік 

2 Залежні від діяльності підприємства (внутрішні або ендогенні) 

ОПЕРАЦІЙНІ ФАКТОРИ:   

 структурі витрат на виробництво позитивні 

зрушення 

негативні 

зрушення 

 рівень використання основних засобів високий низький 

 асортимент продукції диверсифіко-

ваний 

недостатньо 

диверсифіко-

ваний 

 собівартість продукції зменшення зростання 

 амортизаційна політика ефективна недосконала 

 маркетинг ефективний неефективний 

 інноваційна діяльність активізація низький рівень 

 модернізація виробництва наявність відсутність 

 запровадження нових технологій та 

методів організації виробництва 

наявність відсутність 

 збутова діяльність збільшення зменшення 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ФАКТОРИ:   

 портфель цінних паперів ефективний неефективний 

 стан інвестиційних ресурсів відсутність 

перевитрат 

значні 

перевитрати 

 заплановані обсяги прибутку за 

реалізованими проектами 

досягнення недосягнення 

 інвестиційний менеджмент ефективний неефективний 

ФІНАНСОВІ ФАКТОРИ:   

 необхідна кількість фінансових ресурсів наявність відсутність 
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 структура капіталу раціональна нераціональна 

 фінансова стратегія ефективна неефективна 

 дебіторська заборгованість зменшення зростання 

 фінансовий менеджмент ефективний неефективний 

 фінансовий потенціал збільшення скорочення 

 фінансовий контролінг наявність відсутність 

 боржники відсутність банкрутство 

боржників 

 

Можна констатувати, що аналіз факторів, які впливають на 

фінансову стійкість підприємства, дає змогу визначити межі 

допустимого рівня ризику, пов’язаного із формуванням оптимального 

співвідношення власного та позикового капіталу, задля стабільності 

розвитку підприємства. 
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підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств 

харчової промисловості) : автореф. дис. к.е.н / Інститут економічного 

прогнозування НАН України. К.: Науковий світ, 2001. 17 с. 5. 

3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : ЦУЛ, 2009. 328 с. 
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С. 454-462. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/63.pdf  
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні одним з узагальнюючих показників діяльності 

підприємства є його вартість, збільшення якої свідчить про 

досягнення підприємством позитивних результатів, що 

задовольняють різні цілі груп інтересів. Зважаючи на це, розвиток 

національної економіки вимагає наукового розв'язання завдання 

управління вартістю підприємств. Звернення до цієї проблеми 

обумовлено її актуальністю для підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємств. Орієнтоване на вартість 

управління має особливе значення з огляду на те, що за результатами 

приватизації 65% громадян України стали власниками підприємств. 

Природно, що акціонери очікують зростання належної їм вартості, яке 

має бути забезпечене відповідною дієвою системою управління. Крім 

того, інвестиційні потреби вітчизняних виробників неможливо 

задовольнити без залучення значних зовнішніх ресурсів, власники 

яких вимагають управління, націленого на підвищення вартості своїх 

капіталовкладень.  

Управління, орієнтоване на вартість, дозволяє врахувати 

інтереси зацікавлених у підприємствах осіб, забезпечити розвиток 

господарюючих суб`єктів за рахунок припливу капіталу, об'єднати 

зусилля менеджерів на всіх внутрішньокорпоративних рівнях 

управління задля досягнення єдиного кінцевого результату. Отже, 

збільшення вартості підприємства відповідає інтересам багатьох 

суб`єктів економічної діяльності, включаючи державу, оскільки 

зростання ринкової капіталізації компаній позитивно позначається на 

іміджі держави в цілому.  

На діяльність підприємства впливає безліч чинників, як 

зовнішніх, так і внутрішніх. Показники, що характеризують 

ефективність діяльності підприємства повинні найбільшою мірою 

відображати вплив цих чинників, що дозволить менеджменту 

найбільш адекватно оцінювати результати своєї діяльності і ставити 

цілі, які необхідно досягати в процесі функціонування підприємства. 

Серед таких показників багато дослідників пропонують 

використовувати саме показник «вартість підприємства». 
Концепція управління вартістю підприємства (ціннісно-

орієнтований менеджмент), на даний час є однією з найбільш 
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популярних концепцій управління. Вартісний підхід до управління 

підприємствами достатньо відомий за кордоном.  

Аналіз сучасної наукової літератури виявив наявність великої 

кількості публікацій з питань теорії і практики управління 

зорієнтованого на вартість. Теоретико-методичні засади вартісно-

орієнтованого управління підприємствами досліджували відомі 

західні науковці: Р. Каплан, Т. Коллер, Т. Коупленд, С. Майерс, Д. 

Нортон, Дж. Ольсон, А. Раппапорт, Б. Стюарт та ін. Серед 

вітчизняних дослідників даної проблематики необхідно відмітити 

праці С.В. Валдайцева, В.Е. Єсипова, О.Г. Мендрула, Ю.О. Кульбача 

та інших.  

Відмічаючи змістовність та багатогранність проведених 

досліджень, слід зазначити, що деякі публікаціі недостатньо 

систематизовані, зазвичай не враховують специфіку країни і галузеву 

специфіку підприємства. Рівень складності проблеми, що 

досліджується, істотно зростає у зв`язку з різноманіттям процесів, що 

відбуваються на сучасних підприємствах, а також у світовій 

економіці. 
Актуалізація завдань управління вартістю підприємства 

передбачає усвідомлення того, що уявляє собою вартість як об`єкт 

управління. Дослідження проблем управління вартістю підприємств 

неможливе без обґрунтування понятійного апарату, визначення 

чинників формування вартості та характеру взаємозв`язків між ними, 

пріоритетних для управління типів вартості, сфер, елементів та 

ключових параметрів управління.  

Дослідження довели, що понятійний апарат процесу управління 

вартістю підприємства дозволяє під різними кутами зору 

досліджувати цей процес і слугує концептуальному осмисленню 

сутності менеджменту вартості, характеристик його поточного та 

антикризового елементів, ролі в період глобалізації економіки і 

значення для підвищення підприємствами ефективності 

господарювання. На цей час склалася усталена концепція вартості, 

яка зафіксована в Міжнародних стандартах фінансової звітності та, 

більшою мірою, в Міжнародних стандартах оцінки і знайшла 

загальновизнане тлумачення. Щодо національних стандартів, то 

частина з них використовується або перебуває у стадії впровадження, 

а інші – розробляються. 

Досліджуючи сутність вартісно-орієнтованого управління, 

неохідно у його складі виокремити: процес створення вартості, 

безпосередньо управління, орієнтоване на вартість, та вимірювання 

вартості. Головна мета вартісно-орієнтованого управління – 

максимізація вартості підприємства та визначення чинників, які 
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забезпечують її підвищення. Управління вартістю підприємства 

базується на постулаті, що вартість підприємства визначається 

майбутніми грошовими доходами його власників, а нова вартість 

створюється лише тоді, коли отримані доходи від інвестованого 

капіталу перевищують його затрати. 

Узагальнюючи визначемо, що управління вартістю підприємств 

має бути підпорядкованим процесу створення вартості і включати в 

себе управління інноваціями, виробництвом і продажем, капіталом. 

Отже, можна стверджувати, що управління вартістю має бути 

стратегічно орієнтованим, націленим на інновації. 

Внутрішньогосподарське управління вартістю підприємства слід 

розглядати як складну систему, яка містить щонайменше такі рівні: 

загальнокорпоративний, бізнес-ліній, функціональний, яким 

притаманні певні функції. Сфери управління вартістю на кожному 

рівні базуються на загальних функціях управління (плануванні, 

організації, мотивації, контролі), але мають свої особливості, які 

планується дослідити у подальшому. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вирішення задач систематичного підвищення ефективності 

управління оборотними активами ґрунтується на результатах аналізу їх 

наявності та ефективності використання в процесі економічної 

діяльності. Відтак, розробка варіантів управлінських рішень щодо 

оборотних активів потребує системного підходу до реалізації 

аналітичних процедур і використання сучасного інструментарію 

аналізу, доцільність і послідовність застосування якого під час 

підготовки аналітичної інформації для управління має відповідати 

цілям, завданням і напрямкам аналізу, а також забезпечувати 

ефективність реалізації аналітичних процедур на всіх етапах 

аналітичного процесу.  

Лаконічність, зрозумілість та достовірність результатів аналізу 

ефективності управління оборотними активами підприємства 

визначаються змістовним наповненням методики його проведення. Під 

методикою аналізу ефективності управління оборотними активами 

пропонуємо розуміти чітко визначену послідовність реалізації 

аналітичних процедур із залученням відповідного методичного 

інструментарію (способи; методи) з метою забезпечення пошуку 

потенційних можливостей підвищення ефективності формування і 

використання оборотних активів підприємства. З огляду на це 

основними задачами аналізу ефективності управління оборотними 

активі вами підприємства є: 

− дослідження динаміки оборотних активів за загальним 

обсягом, складом та структурою (у діючих та зіставлених умовах); 

− аналіз динаміки окремих видів оборотних активів 

− аналіз ефективності використання оборотних активів 

підприємства в цілому і у розрізі окремих їх видів; 

− кількісна оцінка найважливіших факторів, які впливають на 

зміну показників наявності та ефективності використання оборотних 

активів підприємства; 

− визначення основних джерел формування оборотних активів і 

оцінка їх достатності та напрямків використання; 

− пошук внутрішньогосподарських резервів підвищення 
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ефективності використання оборотних активів підприємства; 

− розробка заходів щодо впровадження виявлених резервів у 

практичну діяльність підприємства. 

Інформаційною базою проведення аналізу ефективності 

управління оборотними активами в підприємствах торгівлі є 

інформація, наведена у формах бухгалтерської звітності № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)», статистичної звітності № 1 торг «Звіт про 

товарооборот», а також оперативна інформація про склад 

товарообороту за формами розрахунку, склад дебіторів, обсяги, термін 

та причини виникнення дебіторської заборгованості, достатність 

формування товарних запасів, рух грошових активів тощо. 

Для оцінювання ефективності управління оборотними активами 

підприємств формується система показників, яка дозволить дати 

характеристику наявності й рівню їх використання оборотних активів 

виходячи з їх ролі та призначення для забезпечення безперервності й 

безперебійності процесу реалізації товарів та послуг, зниження 

собівартості й збільшення прибутку. На нашу думку, у цю систему повинні 

входити показники оборотності, рентабельності й відносного вивільнення 

або залучення активів у господарський оборот підприємства. 

З метою виявлення внутрішньогосподарських резервів 

раціонального формування і використання оборотних активів слід 

здійснювати кількісну оцінку впливу чинників на зміну показників 

наявності, оборотності та рентабельності оборотних активів в цілому і 

за окремими їх видами, а також оцінювати вплив показників 

оборотності і структури оборотних активів на зміну обсягів реалізації 

товарів, стан розрахунків і рівень платоспроможності підприємства. 

Такі дослідження передбачають застосовування традиційних повні 

ланцюгові підстановки, абсолютні і відносні різниці та ін.) та 

економіко-математичних прийомів економічного аналізу. 

Для інтерпретації взаємозв’язку між показниками оборотності і 

рентабельності та результатів факторного аналізу ефективності 

використання оборотних активів пропонуємо використовувати матрицю 

інтегральної оцінки. На її підставі можна виявити резерви подальшого 

підвищення рентабельності оборотних активів підприємства за рахунок 

– або прискорення їх оборотності, або підвищення рентабельності 

операційної діяльності, або одночасного зростання цих показників. 

Крім того, її можливо використовувати для оцінки якості управління 

оборотними активами та розробки рекомендацій щодо підвищення 

ефективності цього процесу. 
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УДК 339.1/658:005.5 

 

І.В. Нагорна (ХТЕІ КНТЕУ, Харків)  

 

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Розвиток економіки України останніми роками демонструє 

нестійку динаміку, що підтверджує різну адаптованість її галузей до 

викликів сучасності. Особливо це актуально для торговельної галузі, 

яка сьогодні отримує нові труднощі у зв’язку зі вступом України до 

Світової організації торгівлі, виходом на вітчизняний ринок світових 

торговельних мереж (Metro Group, BILLA, SPAR та ін.) та 

євроінтеграційним рухом держави. Усі ці виклики призвели до 

суттєвого зменшення кількості торговельних підприємств, у 2017 році 

порівняно з 2016 роком майже на 10000 одиниць (20%), а порівняно з 

2005 роком майже на 36000 (майже на 50%). Такі тенденції вимагають 

постійного аналізу показників фінансової стійкості для вчасної 

діагностики кризових станів фінансового стану торговельного 

підприємства з метою попередження та нівелювання ймовірності 

банкрутства.  

На сьогодні існує чимало вітчизняних та зарубіжних методичних 

підходів до проведення діагностики кризового стану підприємства та 

виявлення загроз банкрутства, які характеризуються значною 

різноманітністю інструментів їх проведення, набором показників, 

галузевою специфікою тощо.  

Моделями діагностики банкрутства, які використовуються 

найбільш часто є: двофакторна модель Альтмана, п’ятифакторна 

модель Альтмана, п’ятифакторна модель Альтмана адаптована, 

дискримінантна модель Ліса, дискримінантна модель Таффлера, 

дискримінантна модель Чессера, дискримінантна модель Фулмера, 

дискримінантна модель Спрінгейта, п’ятифакторна модель Бівера, 

показник діагностики платоспроможності Конана-Гольдера, 

дискримінантна модель Терещенко, модель Сайфулліна-Кадикова, 

Модель Терещенка, Модель Савицької та інші. Для вибору найбільш 

прийнятної моделі прогнозування ймовірності банкрутства 

торговельних підприємств у табл. 1 наведено характеристику моделей, 

параметри фінансової стійкості, які беруть участь у розрахунках, 

переваги та недоліки кожної з них. 
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика 

моделей фінансової стійкості 

Назва 

моделі 
Переваги Недоліки 

Модель 

Альт-

мана  

5-ти 

факторна 

Можливо розділити 

господарюючі суб’єкти на 

потенційних банкрутів і не 

банкрутів; точність 

розрахунків залежить від 

прогнозованого періоду часу: 

1 рік - 95%, 2 роки - 83%. 

Область застосування обмежена 

(тільки великі компанії з акціями, 

які котируються на біржі); 

не враховує вплив рентабельності; 

за своїм змістом це показник 

рентабельності капіталу (активів). 

Модель 

Спрін-

гейта 

Точність – 90%; не 

враховується ринкова 

капіталізація, тобто коло 

підприємств не обмежується 

акціонерними товариствами 

Показники точності 

прогнозування зменшуються з 

часом; створена для підприємств 

США та Канади; створена для 

оцінювання кредитоспроможності 

підприємств 

Модель 

Ліса 

Простота обчислень і 

інтерпретації результатів 

Модель показує дещо завищені 

оцінки, так як значний вплив на 

підсумковий показник надає 

прибуток від продажів, без 

урахування фінансової діяльності і 

податкового режиму 

Модель 

Таффле-

ра 

Простота обчислень, 

можливість застосування при 

проведенні зовнішнього 

діагностичного аналізу 

Більшість обстежених боржників 

були визнані фінансово стійкими. 

Результати недостатньо правильні 

Модель 

Тере-

щенка 

Модель є зручною в 

застосуванні; розроблена на 

використанні вітчизняних 

статистичних даних; 

враховується сучасна 

міжнародна практика; за 

рахунок використання 

різноманітних модифікацій 

базової моделі до підприємств 

різних видів діяльності 

вирішує проблему критичних 

значень показників; враховує 

галузеві особливості 

підприємства 

Відсутність поглибленої 

класифікації стійкості фінансового 

стану (існує лише – задовільний та 

незадовільний фінансовий стан); 

отримання значень в границях від 

–0,9 до 0,9 зобов’язує проводити 

додатковий аналіз для 

ідентифікації стійкості 

фінансового стану 

 

Проведений аналіз характеристик найбільш поширених 

методичних підходів до прогнозування ймовірності банкрутства 

дозволяє зробити висновок, що перевагами таких моделей є можливість 
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забезпечення точності результатів інтегральної оцінки фінансового 

стану підприємств за низької трудомісткості її проведення та 

отримання порівняльної характеристики для різних суб’єктів 

господарювання, крім того, для оцінки зони ризику в якій перебувають 

підприємства, інформація для проведення розрахунків відображається в 

основних формах фінансової звітності, тому є доступною. 

До основних недоліків варто віднести не врахування в окремих 

зарубіжних методиках вітчизняних умов ведення господарської 

діяльності, що призводить до певної неадекватності величин вагових 

коефіцієнтів; не врахування галузевої специфіки та її впливу на 

показники фінансової стійкості; не врахування показників ефективності 

використання ресурсів, ділової та ринкової активності; використання 

лише тих показників, які характеризують фінансову стабільність, тоді 

як дані щодо виробничої, соціальної та інших сфер діяльності 

підприємства не враховуються тощо. 

Оскільки кожен із досліджених підходів до оцінки банкрутства 

має притаманні лише конкретному методу переваги та недоліки, під час 

здійснення аналізу необхідно обрати той, який надасть змогу з 

мінімальними витратами ресурсів та часу й, одночасно, з 

максимальною точністю, отримати найбільш виважену оцінку рівня 

фінансової стійкості. 
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УДК 657.6.001.123(477) 

 

Т.А. Наумова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (далі – 

Закон № 2258) усі аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності (далі – 

САД) підлягають суспільному нагляду. Відповідальним за здійснення 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні є Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю [1].  

Станом на 31.12.2018 року в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності знаходиться 893 САД, із них 854 аудиторські 

фірми та 39 фізичних осіб – підприємців. Найбільша кількість САД 

зосереджена у м. Києві та Київській області: станом на 31.12.2018 року 

тут зосереджено 427 аудиторських фірм та 16 фізичних осіб – 

підприємців, що на 30 САД менше у порівняні з 2017 роком (у тому 

числі кількість аудиторських фірм зменшилась на 26, а фізичних осіб – 

підприємців – на 4). У порівнянні із 2017 роком кількість САД  

у 2018 році зменшилася на 66 САД ( у тому числі на 52 аудиторські 

фірми та 14 – фізичних осіб-підприємців) [2]. 

До розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» станом на 

31.12.2018 року було включено 206. Найбільша кількість САД 

зосереджено у м. Києві – 100 юридичних осіб. До розділу «Суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес» станом на 31.12.2018 року включено 72 САД. За підсумками 

2018 року відзвітували перед АПУ 889 САД. Протягом 2018 року ними 

були надані аудиторські послуги на загальну суму 2 438 100,1 тис. грн. 

Кількість замовлень склала 32 496 од. Порівняння обсягу послуг, 

наданих САД у 2017 – 2018 рр. свідчить про зменшення кількості САД 

(у 2018 році до АПУ надійшло 889 звітів САД проти 944 – у 2017 році). 

Кількість замовлень у 2018 році також зменшилася на 1932 од. [2].  

Згідно із ст. 387 Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе 

зобов'язання привести національне законодавство у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту у відповідність до вимог 

європейських директив [3].  
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Але на шляху до цього є ряд суб’єктивних та об’єктивних 

причин, які стримують проведення цієї реформи, серед яких 

відсутність: 

1) довіри населення до вітчизняних банків; 

2) довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних 

підприємств;  

3) належних умов для виходу українського бізнесу на 

європейський ринок капіталу та ряд інших причин. 

Важливим нововведенням є заборона на надання низки не 

аудиторських послуг аудитором підприємств суспільного значення, 

який на нашу думку може збільшити затратність для бізнесу в Україні, 

принаймні в перехідному періоді. Дані обмеження є більш суворими, 

ніж це передбачено Кодексом професійної бухгалтерської етики Ради з 

міжнародних стандартів бухгалтерської етики (IESBA), яким керуються 

аудитори при проведенні аудиторських перевірок згідно з 

Міжнародними стандартами аудиту, проте, практично повністю 

повторює вимоги, введені в країнах ЄС в рамках аудиторської реформи 

2016 року. Деякі термінологічні неузгодженості в законодавстві 

ускладнюють моніторинг заборон такого роду, у зв’язку з чим є 

можливість суб'єктивного трактування тих чи інших положень. 

Ми дотримуємося думки, що ускладнить впровадження закону і 

відсутність сформованого інституту громадського нагляду за 

аудиторською діяльністю, який покладається на нового регулятора – 

Державна установа «Орган громадського нагляду за аудиторською 

діяльністю», який був зареєстрований в кінці вересня 2018 року, але 

поки ще перебуває в процесі створення. 

За відсутності вибудуваної роботи регулятора ринку може 

виникнути певний колапс, коли аудиторські компанії зіткнуться з 

безліччю питань про трактування тих чи інших норм закону і не 

зможуть отримати відповіді на них з боку уповноваженого державою 

органу. Щоб уникнути цього  було б доцільним : 

- проведення з боку регулятора і Аудиторської палати України 

інформаційно-роз'яснювальної роботи; 

- створити умови для підвищення кваліфікації існуючих 

аудиторів згідно з новими правилами; 

- посилити роль професійної етики, як фундаменту професії 

аудитора;  

-  прийняти такі нормативні акти, прямо передбачені Законом та 

Статутом органу суспільного нагляду аудиторської діяльності 

(ОСНАД):  

а)  Положення про Раду нагляду; 

б)  Положення про Інспекцію із забезпечення якості; 
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в)  Порядок проведення перевірок якості та оформлення їх 

результатів; 

г)  Правила моніторингу якості ринку аудиторських послуг.  

Таким чином, в результаті нововведень ринок отримає більшу 

прозорість діяльності бізнесу, що підвищить довіру зарубіжних 

інвесторів до українських компаній і підвищить інвестиційну 

привабливість України в цілому. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність 

[Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VII. – 

URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172258.html. 

2. Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2018 

році. – URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172258.html. 

3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. – 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172258.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172258.html
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ 

НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 

Господарська діяльність багатьох торговельних підприємств у 

сучасних умовах характеризується нестачею власних фінансових 

ресурсів, а також складнощами в залученні позикових джерел 

фінансування, що, як наслідок, призводить до погіршення їх 

фінансового стану та неефективної фінансової, цінової й інвестиційної 

політики. За умови макрофінансової нестабільності, для вітчизняних 

підприємств торгівлі пріоритетним завданням є досягнення 

адекватного рівня фінансової стійкості, який би забезпечував 

можливість їхньої подальшої діяльності, максимізації вартості бізнесу 

та стратегічного розвитку, високої конкурентоспроможності та 

стабільності функціонування. 

При побудові системи управління фінансовою стійкістю 

менеджерами різних рівнів зазвичай недостатня увага приділяється 

визначенню і оцінці факторів, що впливають на неї в кожному 

конкретному випадку і генерують значний обсяг проблем в 

забезпеченні достатньої фінансової стійкості підприємств торгівлі. В 

процесі управління фінансовою стійкістю необхідно спиратися на 

стратегічну оцінку ризиків, які можуть виникати під впливом 

різноманітних факторів, що впливають на фінансову стійкість, несуть в 

собі ризики, які в процесі управління повинні бути нейтралізовані. Для 

впорядкування процесу управління ризиками, які можуть негативно 

впливати на рівень фінансової стійкості необхідно класифікувати 

чинники впливу на неї за різними ознаками, оскільки якщо в процесі 

управління будь-який чинник залишається без уваги, то оцінка впливу 

інших чинників і рівня їх впливу може бути хибною. Чинники впливу 

на фінансову стійкість є взаємопов’язаними, навіть можуть протилежно 

впливати на фінансовий стан торговельного підприємства: одні 

чинники мають позитивний вплив, інші – негативний. Оскільки стан 

фінансової стійкості підприємства є результатом ефективного 

управління всією сукупністю чинників, що визначають результати 

діяльності підприємства доцільно їх згрупувати за ознаками, 

наведеними в таблиці 1. Запропонована класифікація чинників впливу 

на фінансову стійкість підприємства торгівлі має стати основою для 

формування підходів до управління фінансовою стійкості в 
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стратегічному аспекті з урахуванням всієї сукупності факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. 

 

Таблиця 1 – Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість 

підприємства торгівлі 

№ 

з/п 

Класифікаційна 

ознака 

Вид 

чинників 
Пояснення 

1 
Місце 

виникнення 

Зовнішні залежать від ситуації на ринку 

Внутрішні 
залежать від діяльності 

підприємства торгівлі 

2 За часом дії 

Постійні 
мають постійний вплив, що 

вимагає постійного контролю 

Тимчасові 

мають нетривалий вплив та 

вимагають розробки тактичних дій 

впливу 

3 
За напрямом 

впливу 

Позитивні підвищують фінансову стійкість 

Негативні знижують фінансову стійкість 

4 За змістом 

Політичні 

нестабільність податкової системи; 

негнучка податкова політика; 

недосконала система законів щодо 

підприємницької діяльності 

Економічні 

недостатність оборотних коштів; 

нестабільність курсу національної 

валюти; розвиток торговельно-

економічної інтеграції за 

допомогою створення зон вільної 

торгівлі; рівень інфляції 

Соціальні 

зниження життєвого рівня та 

купівельної спроможності 

населення 

Виробничо-

технологічн

і 

впровадження досягнень науково-

технічної революції 

Організацій

ні 

матеріальнотехнічне постачання і 

збут, ремонтне обслуговування, 

система контролю якості 

5 За рівнем 

керованості 

Керовані Піддаються впливу 

Некеровані Не піддаються впливу 
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

В сучасних умовах, саме інформація виступає необхідним 

ресурсом, від кількісних і якісних характеристик якого залежить 

ефективність прийнятих управлінських рішень. Інформація нейтралізує 

невизначеність, дозволяє дослідити стан та фактори розвитку об’єктів, 

форми і методи діяльності підприємства на зовнішньому ринку. Різні 

аспекти щодо специфіки формування управлінських рішень були 

розглянуті у роботах таких науковців, як X. Райфа, Г. Саймон, О. Уайт, 

Р. Фатхутдінов, Б. Раппорт, М. Мескон, В. Бакуменко, С. Бир, А. 

Дєгтяр, О. Дейнеко, Н. Діденко, В. Долгальов, Г. Гольдштейн, С. 

Кузьменко, А. Леонтьєва, А. Халецька та ін.  

Інформацію, яка використовується при обґрунтуванні 

управлінських рішень, можна класифікувати за різними критеріями, 

(табл. 1). При цьому, наукову інформацію поділяють на: економічну; 

соціально-політичну; ідеологічну та ін. Найбільшу вагу та значення у 

загальному обсязі інформації посідає саме економічна інформація. 

«Економічна інформація – це сукупність цифр, фактів, відомостей та 

інших даних, які переважно кількісно відображають суспільно-

економічні явища і процеси. Вона містить дані соціально-економічного 

планування і прогнозування, фінансових планів, первинного, 

оперативного й бухгалтерського обліку, звітності, економічного аналізу 

тощо» [1]. 

Безумовно, вирішальну роль при прийнятті управлінських 

рішень, інформація має в умовах ринкової нестабільності, оскільки 

включає розрахунки економічних показників, результатів господарської 

діяльності, тощо. У господарській діяльності використовують планову 

інформацію у вигляді нормативів матеріальних витрат і витрат праці. 

Від якості нормативної інформації залежать ефективність управління, 

дієвість рішень, що приймаються, успішність здійснення контрольних 

та інших функцій [2]. Важливим є і міжнародні стандарти фінансової 

звітності, які виділяють такі якісні характеристики корисної інформації 

як доцільність, надійність, порівнянність і зрозумілість.  
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Таблиця 1 – Класифікація управлінської інформації [1] 

Критерій Види управлінської інформації 

За формою 

відображення 

візуальна (графіки, таблиці, табло і т. д.), 

аудіо інформація (сприймається на слух 

завдяки звукозапису), аудіовізуальна 

(поєднує інформацію у формі зображення і 

звуку); 

За формою подання цифрова, буквена і кодована; 

За порядком 

виникнення 

первинна і похідна; 

За характером носія 

інформації 

документована і недокументована 

За призначенням директивна (розпорядча), звітна і 

довідково-нормативна; 

За напрямом руху вхідна і вихідна; 

За способом 

відображення 

текстова (алфавітна, алфавітно-цифрова) і 

графічна (креслення, діаграми, схеми, 

графіки); 

За способом обробки що піддається і що не піддається 

механізованій обробці; 

За управлінською 

функцією  

розпорядчою, зворотного зв'язку, 

запам'ятовуючою та ін. 

За напрямом 

управлінської 

діяльності 

науково-технічну; адміністративно-

правову; метеорологічну; агробіологічну; 

інші види інформації. 

 

Інформація має також низку особливостей таких, як корисність, 

вірогідність, однозначність, періодичність, несуперечливість, 

надмірність.Для ефективного функціонування системи управління 

важливе значення має своєчасність надходження інформації. Часткова 

інформація, проте одержана своєчасно, значно корисніша для 

управління, ніж повна інформація за всією формою, яка одержана із 

запізненням. Такий факт може привести до неправильних 

управлінських рішень.  

Більш складною, ніж термін «інформація» для розуміння 

важливості обґрунтування управлінських рішень, є термін 

«інформаційна система», тобто «взаємопов’язана сукупність суб'єктів, 

об'єктів і відносин, що виникають між ними в процесі виробництва, 

розподілу, обміну та споживання інформаційних ресурсів на основі 

застосовуваної технології [3, с. 210-215]. На сьогоднішній день 
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найбільшого поширення набули автоматизовані інформаційні системи, 

які базуються на використання засобів і можливостей обчислювальної 

техніки і є ефективними інструментами в управлінні підприємством. 

Інформаційну систему будь-якого підприємства можна 

представити різноманітними інформаційними потоками – документів, 

розпоряджень, запитів, які циркулюють усередині підприємства, 

виходять за його межі або входять із зовнішнього середовища. Вона дає 

можливість своєчасно зібрати, відсортувати, опрацювати потрібну 

інформацію і прийняти правильне рішення. Інформаційна система 

призначається для різноманітних дій над інформацією та орієнтована 

на користувача. Іншим, не менш значущим, фактором належного 

формування інформаційного забезпечення підприємства є його 

інформаційне забезпечення, тобто «елемент автоматизованих 

інформаційних систем обліку, призначений для відображення 

інформації, що характеризує стан керованого об’єкта і є основою для 

прийняття управлінських рішень» [4]. Кінцевою метою інформаційного 

забезпечення є побудова достовірної загальної картини стану заданої 

тематичної області на кожний момент часу (в минулому, теперішньому, 

майбутньому) і своєчасне забезпечення цією інформацією абонентів 

системи.  

Таким чином, управління будь-якою соціально-економічною 

системою тісно пов'язане з інформаційними процесами. Інформація, 

особливо економічного характеру, має виключне значення для 

обґрунтування управлінських рішень, метою яких є досягнення мети з 

найменшими витратами, вона є з’єднуючим елементом процесу 

управління, оскільки містить відомості, необхідні для оцінки ситуації 

та прийняття  ефективного управлінського рішення.  

 

Інформаційні джерела: 

1. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bibliofond.ru/ 

view.aspx?id=49004 

2. .Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repetitor.ua.  

3. Леонтьева А. К. Информационно-аналитические системы в 

управлении предприятием / А. К. Леонтьева,  Перова М. В. // 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. - 

2014. - №16. – С. 210-215. 

4. Поняття та зміст інформаційного забезпечення. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/23290/. 

http://buklib.net/books/23290/
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Було досліджено ефективність формування витрат 

сільськогосподарського підприємства шляхом виявлення залежності 

між чистим доходом від реалізації продукції та її собівартістю. 

Теоретичним підґрунтям залежності між вказаними економічними 

величинами є припущення, що значні обсяги чистого доходу від 

реалізації продукції передбачають значні обсяги собівартості 

реалізованої продукції.  

Модель була побудована на основі даних фінансової звітності 

СВК «Урожай» за 7 років (2012-2018 роки) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Статистичні дані для побудови економетричної моделі 

по СВК «Урожай» за 2012-2018 роки 

№ Рік 
Чистий дохід від реалізації 

продукції, тис. грн. (х) 

Собівартість реалізованої 

продукції, тис. грн. (у  

1 2012 13730 10489 

2 2013 22066 18147 

3 2014 27703 19963 

4 2015 45610 28074 

5 2016 55729 35876 

6 2017 75023 47091 

7 2018 85929 60 869 

 

На основі статистичних даних було побудовано кореляційне 

поле шляхом відкладання по горизонтальній осі значення фактора 

(чистий дохід від реалізації продукції), а по вертикальній осі – значення 

показника (собівартість реалізованої продукції). 

Було побудовано різні лінії тренду (лінійну, експоненціальну, 

логарифмічну, поліноміальну 2, степеневу) і за значенням коефіцієнта 

детермінації вибрано залежність, яка найкраще описує зв’язок між 

фактором і показником. У нашому випадку це поліноміальна залежність 

2 степеня, при якій значення коефіцієнта детермінації дорівнює R2=0,989. 
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Таким чином, залежність між чистим доходом від реалізації продукції та 

її собівартістю реалізованої для СВК «Урожай» має вигляд: 

,  (1) 

де х – чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.; 

у – собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 

При перевірці побудованої економетричної моделі на 

адекватність статистичним даним за критерієм Фішера було виявлено, 

що розрахункове значення критерію Фішера Fроз=446,55 перевищує 

його табличне значення Fтабл = 6,61. Тому з обраною ймовірністю 

p=0,95 стверджуємо, що побудована економетрична модель адекватна 

статистичним даним та придатна для подальшого аналізу і 

прогнозування. 

Було проведено аналіз моделі з використанням таких показників, як 

коефіцієнт детермінації, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт еластичності. 

Оскільки значення коефіцієнта детермінації (R2 = 0,989) близьке 

до 1, то варіація фактора (чистий дохід від реалізації продукції) сильно 

впливає на варіацію показника (собівартість реалізованої продукції): на 

98,9% варіація показника пояснюється варіацією фактора, і на 1,1% – 

варіацією інших факторів поза нашою моделлю. 

Оскільки значення індексу кореляції (R = 0,994) близьке до 1, то 

спостережувані точки достатньо близько лежить до лінії регресії. 

За значенням коефіцієнта еластичності (Келас = 1,268) було 

зроблено висновок, що якщо фактор (чистий дохід від реалізації 

продукції) збільшиться на 1%, то показник (собівартість реалізованої 

продукції) збільшиться на 1,268%. 

Було проведено прогнозування показника (собівартість 

реалізованої продукції) згідно побудованої економетричної моделі. На 

основі статистичних даних і динаміки фактора (чистий дохід від 

реалізації продукції) було зроблено припущення, що у наступному 

періоді (2019 рік) фактор (чистий дохід від реалізації продукції) набуде 

значення 95000 тис. грн. Розрахунок прогнозного значення показника 

був виконаний шляхом підстановки прогнозного значення фактора у 

формулу (1) і отримано результат yпрогн=67397,498 тис. грн.   

Але ці результати носять не достовірний, а ймовірнісний 

характер. Тому було визначено довірчий проміжок значень 

прогнозного значення показника. Розрахунки показали, що відхилення 

прогнозного значення показника становить Δyпрогн=5706,518 тис. грн.  

Отже, якщо в наступному періоді (2019 рік) чистий дохід від 

реалізації продукції підприємства становитиме 95000 тис.грн., то згідно 

побудованої економетричної моделі з ймовірністю p= 0,95 собівартість 

реалізованої продукції потратить в проміжок [61690,967; 73104,029] тис. грн.
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РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 

Моделі сталого розвитку доцільно використовувати при оцінці 

фактичного режиму функціонування підприємства, вони є орієнтиром у 

прийнятті стратегічних управлінських і фінансових рішень. 

Принцип порівнянності вимагає побудови такої кількісної 

моделі, яка б дозволила порівнювати два будь-яких режиму діяльності 

підприємства між собою. Режими пропонується порівнювати на основі 

розрахунку наступної інтегральної оцінки: 

                                                                                   (1) 

де: Е – оцінка режиму функціонування господарської системи; 

n – число показників у динамічній моделі сталого розвитку; 

mi – кількість інверсій у фактичному порядку для показника, що 

має i-й ранг (займає i-те місце) у динамічній моделі: 
 

, 

де: aij – змінна, що показує наявність/відсутність у фактичному 

упорядкуванні показників бінарного відношення «швидше» між i-м j-м 

показниками, встановленого у нормативі (i=1, ..., n; j=1, ..., п): 

aij =1, якщо ri > rj при i < j; 

aij = -1, якщо ri < rj при і > j; 

0 – в інших випадках, 

де ri і rj – ранги i-го j-го показників у фактичному упорядкуванні. 

Якщо позначимо суму інверсій у реальному порядку показників (Р) 

відносно нормативного порядку (Н), заданого у динамічній моделі 

 у вигляді M(P, H), то вираз (1) можна представити у вигляді 

формули 

                                                                                  (2) 

Оцінка Е варіюється від 0 до 1. Збіг фактичного і заданого 

нормативного порядку показників свідчить про абсолютний рівень реалізації 

економічної стратегії підприємства, яка направлена на забезпечення його 

максимальної стійкості. При цьому всі нормативно задані співвідношення 

темпів зростання показників фактично виконуються, а Е=1. 
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Фактичний порядок показників, протилежний еталонному, дає 

оцінку Е=0. Чим ближче оцінка знаходиться до одиниці, тим найбільша 

частка заданих нормативних співвідношень між показниками 

реалізується у господарській діяльності підприємства. 

Узагальнююча оцінка режиму функціонування господарської 

системи Е характеризує ступінь наближення до ідеалу і не залежить від 

досягнутих у минулому результатів. Це свого роду стратегічна оцінка, 

так як вона показує рівень досягнення стратегічних цілей економічного 

розвитку, закладених у динамічну модель еталонного режиму 

функціонування господарської системи. 

При побудові динамічних моделей сталого розвитку можливі 

кілька способів ранжирування показників і побудови нормативного 

режиму: якісний аналіз показників і їх порядків; побудова динамічних 

моделей сталого розвитку на основі конструктивного уявлення системи 

та режиму її діяльності; попарне порівняння показників і побудова 

матриці домінування; побудова динамічних моделей сталого розвитку 

на основі моделі «творчого профілю». 

У загальному випадку можна виділити наступні основні етапи 

побудови еталонного (нормативного) упорядкування показників: 

1) визначення призначення динамічної моделі сталого розвитку 

у дослідженні системи; 

2) виявлення функції і цілей господарської системи; 

3) відбір системи показників, які відображають рівень реалізації 

функції і цілей господарської системи; 

4) побудова еталонного впорядкування показників, з 

урахуванням пріоритетності їх зростання для досягнення цілей 

функціонування господарської системи. 

Зазвичай розглядаються два види нормативів – лінійний і 

нелінійний, які відображають відповідні порядки зростання показників: 

тип упорядкування визначається у залежності від цілей аналізу і 

особливостей даної системи. 

У практичних розрахунках динамічна модель сталого розвитку 

частіше задається саме у вигляді матриці нормативних співвідношень 

темпів зростання показників, тобто у вигляді матриці ENхN, елементи 

якої визначаються за такої умови: 

  

де: Тi, Тj – темпи зростання показників i та j; 

Тi > Тj – нормативний порядок темпів зростання; 

Тi ? Тj – нормативне співвідношення не встановлено. 
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Зауваження 1. Формально динамічна модель сталого розвитку є 

бінарне відношення на великій кількості показників. Дане відношення може: 

– задовольняти умові транзитивності (А > В  В > С → А > С); 

– не суперечити йому (А > В  В > С при А, яке не рівняється з С); 

– суперечити йому (А > В  В > С, але С > А). 

Будемо називати динамічну модель сталого розвитку транзитною 

у перших двох випадках, при цьому перший випадок назвемо повною 

транзитивністю. Для того щоб розрахувати оцінки по динамічної моделі 

сталого розвитку для кожного аналізованого періоду t  [0; T] будується 

матриця фактичних співвідношень темпів (зростання показників) FtNxN, 

елементи якої визначаються за наступної умови: 

  

Розрахунок оцінок динамічної моделі сталого розвитку ґрунтується 

на ідеї підрахунку числа інверсій між порядками темпів. Під інверсією 

розуміється зміна рангу темпу в одному порядку щодо іншого. 

Для кожного аналізованого періоду t ≤ [0; T] будується матриця 

збігів «не інверсій» фактичного і еталонного співвідношень темпів 

Bt
NxN, елементи якої визначаються за наступної умови: 

        

Зауваження 2. Питання щодо вибору рівностей (Fij = ± 1) або 

нерівностей (Fij ≥ 0 або ≤ 0) у формулі визначення елементів матриці В 

залишається відкритим. Однак при практичних розрахунках випадки 

рівності темпів зростання показників надзвичайно рідкісні, тому 

вирішення цього питання має скоріше методичний характер. 

Сума елементів матриці В дорівнює числу виконаних (у 

аналізованому періоді) нормативних співвідношень темпів. Так як 

число встановлених нормативних співвідношень дорівнює сумі по 

модулю елементів матриці динамічної моделі сталого розвитку, то 

оцінку стійкості можна розрахувати як частку виконаних нормативних 

співвідношень у загальній кількості встановлених: 

                                                 (3) 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На цей час в Україні все частіше спостерігається тенденції щодо 

зростання підприємницької діяльності. Хоча з точки зору як державної 

так і економічної безпеки підприємства, є значні ризики та загрози, 

щодо розвитку бізнесу.  

Перш за все, для існування підприємства повинні бути умови 

захищеності від таких загроз як: політична нестабільність,  

непередбачувані зміни у законодавстві а нормативній базі, а також для 

захисту від спотворення інформації конкурентами. Та створення таких 

умов безпеки, які здатні реагувати на фактори та події, що завдають 

шкоди фінансової стійкості підприємства, чи звести їх до мінімального 

рівня ризику. 

Особливу увагу в створені умов фінансової стабільності, на 

підприємстві створюються служби економічної безпеки, хоча часто 

функції цих служб спостерігаються паралелі з внутрішніми 

аудиторами. 

Дана тема є актуальною і її дослідженням займаються вітчизняні 

науковці. Серед числа яких вагомий внесок у розвиток даної теми 

зробили Т.О. Каменська, О.Ю. Редько, І. І.Демко, С. О. Олійник. 

Звичайно, не кожне підприємство має змогу створювати служби 

економічної безпеки чи утримувати внутрішнього аудитора. Отже, 

можна стверджувати, що розвиток внутрішнього аудиту залежить від 

процесу розвитку самого підприємства. [1] 

Професор Ф.Ф. Бутинець зазначає, що під внутрішнім аудитом 

розуміють діяльність внутрішніх аудиторів, що здійснюється в 

інтересах суб’єкта господарювання і включає перевірку та оцінювання 

стану роботи підприємства та його структурних підрозділів 

працівниками, що входять до складу підприємства. [2, с. 38]. 

На нашу думку, важливу роль відіграє аудит у забезпеченні 

економічного захисту та стабільності, адже компетентний аудитор 

зможе вчасно виявити чи попередити настання небажаного стану 

підприємства, що дасть змогу усунути ризики підприємства. Адже, на 

початкових стадіях підприємства, більшість функцій виконує головний 

бухгалтер або керівник. 
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Якщо ж підприємство з розширеними можливостями, чи у 

високому конкурентному бізнес-середовищі, то часто створюється 

незалежна служба економічної безпеки підприємства, яка оцінює його 

фінансовий стан та можливості, встановлює причини тих чи інших 

ситуацій; вивчає дотримання норм ведення документації обігу, 

формування звітності, чи ведуться інвентаризаційні роботи чи 

ефективний план роботи підприємства.  

Головною метою як підприємства так і  внутрішнього аудитора є 

перевірка, налагодження чи  визначення нових стратегій, методики та 

підходів діяльності підприємства; координувати зміни в ефективність 

роботи служби економічної безпеки 

Знання внутрішніх аудиторів про діяльність підприємства та 

внутрішній контроль широкі, і вони є більш корисними для 

покращення роботи служби економічної безпеки підприємства та  

управління підприємством загалом.  

У цьому зв’язку змінюється роль внутрішніх аудиторів. 

Внутрішні аудитори мають унікальну позицію для здійснення 

операційного аудиту, розвиваючи особливі знання про підприємство та 

його бізнес, що суттєво впливає на ефективність його проведення. Це 

надає гнучкості внутрішнім аудиторам для задоволення потреб 

підприємства, адже різні підприємства відрізняються обсягом, 

спрямованістю та сферами дослідження внутрішнього аудиту.  

Результативність внутрішнього аудиту залежить, першочергово, 

від правильності обраних методів дослідження операцій, процесів та 

суб’єктивних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Методи дозволяють отримати комплексну інформацію простан 

системи, оцінити її достовірність для позиціонування організації в 

діловому світі [3]. 

Внутрішній аудитор має звітуватись перед керівництвом 

достатньо високого рівня, щоб результати аудиту виконувались. 

Сьогодні внутрішні аудитори в більшості компаній звітуються 

безпосередньо аудиторському комітету при раді директорів, що дає 

максимум внутрішньої незалежності.  

Організаційна структура повинна допомагати внутрішнім 

аудиторам залишатись незалежними. Наприклад, якщо внутрішні 

аудитори звітують контролеру, то у цьому разі складно оцінювати 

незалежно та надавати рекомендації до вищого керівництва про 

непродуктивність діяльності контролера. 

Сутність внутрішнього аудиту найбільш повно розкривають його 

завдання в системі внутрішнього контролю. 
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Рисунок 1 – Основні функції аудиту у сфері економічної безпеки 

підприємства 

Джерело: складено автором на основі [3] 

Отже, з вищесказаного можна стверджувати, що сьогоднішніх 

складних умовах функціонування (політична нестабільність, висока 

конкуренція, розвиток інформаційних систем), ефективне управління 

економічною безпекою підприємства є неможливим без формування 

відповідних служб економічної безпеки та внутрішнього аудиту [4].  

Здійснене аналітичне дослідження дозволить сформувати 

сукупність ключових загроз для економічної безпеки підприємств, що, 

в подальшому, допоможе визначити пріоритетність впливу окремих 

загроз та для удосконалення процесу управління економічною 

безпекою. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Каменська Т.О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: 

практ. посіб. / Т.О. Каменська, О.Ю. Редько ; Нац. Центр Обліку та 

Аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – 375 с.  

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. –  2-ге вид., перероб. та 

доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672с. 

3. Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів 

господарювання на сучасному етапі / О.І. Скаско; Національна академія 

наук України. – 2016. – С. 141-145. 

4. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм 
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ЛігаПрес, 2012. – 256 c. 
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ОБ'ЄКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

ТА КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ ОДИНИЦІ У СФЕРІ ПОСЛУГ 

 

Калькулювання – основний метод бухгалтерського обліку для 

підрахунку собівартості послуг, який дає можливість сформувати ціну 

продукції, управляти господарською діяльністю. Процес 

калькулювання полягає у визначенні вартості одиниці готельного 

продукту, а тому повинен включати: науково обґрунтоване групування 

витрат; визначення об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання і 

калькуляційних одиниць; вибір методу розподілу непрямих витрат; 

відокремлення обліку поточних витрат на надання послуг і капітальних 

вкладень; вибір методу обліку витрат та підрахунку собівартості. 

Калькулювання собівартості – це визначення розміру витрат у 

грошовій формі як по окремих видах діяльності, виробничих процесах, 

структурних підрозділах, так і в цілому по підприємству на 

виробництво одиниці (партії) виробленої продукції, виконаної роботи 

чи наданої послуги за допомогою економічно обґрунтованих методів. 

Об’єкт калькулювання – це вид робіт, послуг або вид діяльності, які 

потребують визначення пов’язаних з їх наданням (виконанням) витрат. 

На практиці застосовують різні калькуляції: 

- планова калькуляція визначається шляхом прямого 

розрахунку витрат за окремими статтями на основі норм витрат праці, 

матеріалів, палива, енергії та строгого режиму економії у витратах на 

управління та обслуговування; 

- кошторисна калькуляція має перспективний характер і 

складається, як правило, на нові види послуг для розрахунку відпускної 

ціни на готельні послуги; 

- нормативні калькуляції відображають рівень норм 

використання засобів та робочого часу. Вони можуть складатися двома 

способами: послідовно на послуги без групування витрат за періодами 

організаційного процесу; 

- звітна калькуляція - це розрахунок фактичної собівартості 

одиниці окремих видів послуг основних та допоміжних підрозділів 

готелю за калькуляційними статтями витрат. 

Для готелю об’єкт калькулювання – це вид робіт, послуг або вид 

діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх наданням 

(виконанням) витрат. Вибір об'єктів калькулювання повинен 
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здійснюватись з огляду на облікові ознаки та бути пов'язаним з 

групуванням витрат в аналітичному обліку. Крім того, з метою надання 

керівництву необхідної інформації для прийняття управлінських 

рішень, вибір об'єктів калькулювання повинен забезпечувати належний 

контроль за використанням ресурсів та величиною прямих затрат, 

накладних затрат, за обґрунтованим розподілом загальновиробничих 

витрат на об'єкти калькуляції, за порівнянням складових планової і 

фактичної собівартості.  

Залежно від технології та характеру послуг (продукції) 

об’єктами калькулювання можуть бути: продукти чи комплекси 

продуктів повної чи часткової готовності (за процесами, стадіями, 

фазами); вироби або напівфабрикати, групи однорідних виробів, серії 

виробів чи індивідуальні одиничні вироби, будівельні об’єкти, 

закінчені етапи будівництва; види робіт і послуг. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Облік у галузях економіки : навч. посібник / В. Ф. Максімова, 

З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова : [за ред. В. Ф. Максімової]. 

– К. : ЦУЛ, 2010. – 496 с. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : 

наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, з 

наступними змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http: // zakon.rada.gov.ua. 

3. Чабанюк О. М. Методи обліку витрат готельних послуг. 

[Текст] / О. М. Чабанюк // Сучасні кризові явища в економіці і 

проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення 
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конф. (25 травня 2012 р.) / [відп. ред. З. В. Герасимчук]. – Луцьк : РВВ 

Луцького національного технічного університету, 2012. – 320 с. 

4. Чабанюк О. М. Класифікація та зміст витрат у системі 

менеджменту підприємства / О. М. Чабанюк // Розвиток обліку, аналізу 

і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : збірник 

матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних 

процесів» / [відп. за вип. проф. Куцик П. О.] – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2013. – С. 77-79. 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналітичне забезпечення, як підсистема управління соціально-

економічною системою підприємства, ґрунтується на даних 

інформаційних потоків економічної, екологічної та соціальної сфер за 

різними аналітичними часовими розрізами та стратегічними векторами. 

З метою виконання подальших аналітичних процедур для прийняття 

коректних управлінських рішень соціально-економічного характеру за 

такими розрізами впливу як: зміни, наслідки і можливості, за кожною зі 

сфер сформовано рекомендований набір показників, притаманних 

діяльності підприємств торгівлі (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Показники діяльності торговельного підприємства,  

які характеризують соціально-економічну систему 

* 
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

Змін Наслідків Можливостей 

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

 

Продуктивність праці Фінансовий результат Економічний потенціал (індекс) 

Капіталовіддача 
Накопичений знос 

необоротних активів 

Коефіцієнт оновлення 

необоротних активів 

Витрати операційної 

діяльності 

Рентабельність 

продажів 

Аналіз резервів зниження 

витрат операційної діяльності 

Товарообіговість 
Дохід / обсяг 

продажів 
Рівень автоматизації праці 

Чистий грошовий 

потік 

Структура витрат 

операційної 
діяльності 

Структура товарообороту 

Чисельність 

персоналу 

Коефіцієнт плинності 

кадрів 
Структура доходів 

Середня кількість відпрацьованих 
людино/годин, днів 

Втрати та фінансові санкції від 
недотримання екологічних норм  

Ціноутворення 
Витрати на усунення наслідків 

порушень в екологічній сфері  

Логістичні процеси 
Фінансові санкції від 

недотримання норм трудового 

права 
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Е
К

О
Л

О
Г

ІЯ
 

Обсяги відходів і 

сміття 
Вплив на клімат 

Екологічний податок 

Реалізація товарів 

«ЕКО», органіка чи 
«Bio» 

Участь у екопрограмах 

Вартість утилізованих 
відходів 

Участь у проектах зі 
збереження довкілля 

Використання й продаж 

екологічно безпечної упаковки 

для товарів 

Коефіцієнт 

екологічності 
Підтримка збалнсованого способу життя покупців 

Обсяги спожитого 

(проданого) пластику 

Відповідальне споживання ресурсів (електроенергія, 

вода, пластик, пакувальні матеріали тощо) 

Використання енергії та палива 
Кількість викидів парникових 

газів 

С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
А

 С
Ф

Е
Р

А
 

Витрати на оплату 

праці і соціальне 
забезпечення 

працівників 

Кількість нещасних 

випадків на 
виробництві 

Зміни у нормативних 

документах з врегулювання 
трудових відносин 

Рівень освіти 
персоналу 

Кількість випадків 

тимчасової втрати 
працездатності 

працівників 

Суми спрямовані на благодійну 

діяльність (у т.ч. корпоративне 

волонтерство) 

Коефіцієнт плинності 
кадрів 

Реалізація товарів 

соціального значення 
за програмами 

державної підтримки 

Програми лояльності для 

покупців (суми наданих знижок 

за усіма програмами) 

Кількість 

корпоративних 
заходів 

Кількість страхових 

полісів працівників 

Інфраструктура для людей з 

обмеженими можливостями 

Кількість працівників 

з особливими 
потребами 

Індекс стійкості залученості працівників 

Корпоративна соціальна відповідальність 

Забезпеченість 

працівників 

спецодягом 

Гендерні показники 

Середній вік працівників 
Навчання, стажування 

працівників 

Кількість заходів 

лояльності для 
покупців 

Умови праці 

 

Кількість показників для аналізу не є вичерпною, оскільки 

специфіка форм торговельної діяльності, форматів і спеціалізації 

магазинів, регіонального розташування, організаційно-правової форми 

тощо, визначатиме їх перелік, виходячи із обраної мети формування 
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аналітичного забезпечення та стратегічної цілі. Соціальна сфера 

підприємства є досить багатогранною та ефект від неї визначається 

вимірювальними і невимірювальними показниками, вартісними та 

кількісними, що ускладнює процес формування інформаційного 

забезпечення, проте є на сьогодні необхідною умовою в якісному 

управлінні. 

Проведення комплексної економічної оцінки отримують за 

одночасного й узгодженого вивчення сукупності параметрів, які 

відображають більшість аспектів зміни та розвитку соціально-

економічної системи. Стійкість соціально-економічної системи 

забезпечується причинно-наслідковими зв’язками величин, пов’язаних 

з екологічною та соціальною діяльністю підприємства, розділених за 

категоріями внутрішніх та зовнішніх чинників. Проте, більш 

об’єктивне оцінювання можливо провести на основі аналізу внутрішніх  

чинників шляхом дослідження соціального та екологічного 

спрямування підприємства. Динаміка розвитку соціальної 

відповідальності підприємства залежить від створених умов, які 

сприяють впровадженню корпоративної соціальної відповідальності у 

діяльності. 

Показники, які характеризують соціально-економічну систему 

підприємства, в динаміці мають покращуватись та змінювати структуру 

соціального капіталу відповідно стратегічним цілям. При цьому, для 

дотримання рівноваги сталого розвитку як на макро- так і на 

мікрорівні, спрямування та фінансування такої діяльності має бути 

людино-орієнтованим, екологічним, відкритим суспільству (прозорість, 

якість, соціальна відповідальність). Результати аналізу також дозволять 

переглядати джерела та обсяги фінансування соціально-економічної 

системи підприємства в короткостроковій та довгостроковій 

перспективі. 
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КЛАСИФIКАЦIЯ ФАКТОPIВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 

НА ЛIКВIДНIСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Попит і пропозиція ліквідних коштів формуються під впливом 

низки факторів, що впливають на ліквідність банку. Їх дослідження та 

аналіз необхідно розпочати з визначення сутності цього поняття. На 

думку Ю.С. Серпенінової, фактор – це «умова, рушійна сила будь-якого 

процесу, явища, яка вирішує характер або його риси» [1]. Отже, 

факторами, що впливають на ліквідність банку, є умови, що визначають 

її реальний та потенційний рівень у визначений проміжок часу. 

Пpоаналiзyвавши iснyючi класифiкацiї фактоpiв [2-11], що 

впливають на лiквiднiсть банкy, пропонуємо згрупувати всі фактори 

таким чином, як це показано у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Фактори, що впливають на лiквiднiсть банкiв 

Фактори 

1 2 3 4 

З
о
в
н

іш
н

і 

Зага- 

льно- 

еконо- 
мічні 

Прямої дії Опосередкованої дії 

 Розмір та динаміка ВВП та 

національного доходу. 

 Особливості грошово-кредитної 

політики.  
 Динаміка грошової маси. 

 Стабільність курсу національної 

валюти. 
 Рівень інфляції. 

 Особливості бюджетно-

податкової політики.  
 Модель податкової системи та 

рівень податкового наванта- ження.  

 Попит та пропозиція на 
кредитному ринку.  

 Динаміка позичкового проценту. 

 Рівень економічного розвитку 

(розвинені країни; країни, що 

розвиваються, найменш розвинені). 

 Стан світової економіки (підйом 
чи спад). 

 Наявність чи відсутність світової 

кризи. 
 Фази економічного розвитку 

країни (аграрна; індустріальна; 

постіндустріальна).  
 Стан економічного циклу в країні 

(підйом чи спад). 

 Рівень розвитку бізнесу 
 Рівень розвитку міжбанківського 

ринку.  

З
о
в
н

іш
н

і 

  Рівень державного регулювання 
банківської діяльності. 

 Рівень безробіття та купівельна 

спроможність населення. 
 Рівень реальних доходів населення. 

 Рівень платоспроможності підпр-в. 

 Стан гpошових потокiв залежно вiд 
теpитоpiального pозташyвання банкy. 

 Можливість рефінансування банку. 

 Боргова політика дер-жави 
стосовно зовнішніх запозичень. 

 Стан платіжного балансу країни. 

 Рівень розвитку фінан-сового 
ринку.  

 Стан розрахунків в країні. 

 Конкурентоспроможність банку. 
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1 2 3 4 

Норма- 
тивно- 

правові 

 Сукупність законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність 
банків. 

 Сукупність розпоряджень, інструкцій, методичних рекомендацій щодо 

регулювання діяльності банків. 

Інсти- 
туціо- 

нальні 

 Наявність фінансової інфраструктури (комерційних банків; бюро 
кредитних історій; небанківських фінансово-кредитних установ). 

 Наявність сучасної транспортної інфраструктури. 

Техно- 
логiчнi 

 Рівень pозвиткy iнфоpмацiйної інфраструктури. 
 Розвиток комyнiкацiйної меpежi як мiж окpемими банками. 

Соці- 

ально- 

полі- 
тичні 

 Демографічна ситуація в країні. 

 Забезпеченість трудовими ресурсами. 

 Продуктивність праці. 
 Сеpеднiй piвень доходiв, витpат i заощаджень населення. 

 Пpожитковий мінімум. 
 Мiнiмальна заpобiтна плата. 

 Довіра клієнтів та інвесторів до банківської системи. 

 Ефективність державного регулювання і контролю. 
 Рівень політичної стабільності в країні. 

В
н

у
т
р

іш
н

і 

Внут- 

рішні  

кількісні 
(прямої  

дії) 

 Обсяги реалізації банківських послуг.  

 Фінансовий стан та розмір банку. 

 Розмір і достатність капіталу. 
 Структура і динаміка активів і пасивів банку та їх збалансованість за 

строками та сумами. 

 Можливість залучення коштів із зовнішніх джерел. 
 Оцінка і класифікація клієнтів. 

 Попередній аналіз платоспроможності клієнтів і потенційних 

контрагентів, історії кредитних відносин з ними. 

 Види забезпечення кредитів.  

 Динаміка та склад депозитів. 

Внут- 
рішні  

якісні  

(опосе- 
редко- 

ваної дії) 

 Імидж банку. 
 Якість управління діяльністю банку. 

 Ефективність економічної та фінансової стратегії банку. 

 Диференціація банківських послуг. 
 Стратегія управління ліквідністю банку. 

 Якість активів банку (кредитного портфеля і портфеля цінних паперів). 

 Якість пасивів банку (депозитного портфеля). 
 Особливості депозитної та кредитної політики банку. 

 Особливості оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. 

 Диференціація умов надання кредиту. 
 Своєчасний контроль за виникненням кредитної заборгованості. 

 Якість організації бухгалтерського та управлінського обліку на підприємстві. 

 Кваліфікація та досвід банківських працівників. 
 Організаційна структура підрозділів банку, що займаються управлінням 

ліквідності. 

 

На основі всебічного аналізу факторів, які тією чи іншою мірою 

впливають на можливість банку виконувати свої зобов’язання, банк 

зможе здійснювати тактичне і стратегічне управління ліквідністю.  



176 

Інформаційні джерела: 

1. Серпенінова Ю.С. Визначення ліквідності банку / 

Ю.С. Серпенінова // «Шляхи та інструменти модернізаційного прориву 

економіки України», 21-22 жовтня : зб. тез доповідей. – Одеса : НАН 

України. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 

2010. – С. 192–193. 

2. Косарєва І.П. Ліквідність банку : сутність та вплив 

основних факторів на діяльність банків / І.П. Косарєва, Д.О. Крамська // 

Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29. – С. 99–103. 

3. Вступ до банківської справи : навч. посіб. / М.І. Савлук, 

А.М. Мороз, А.М. Коряк. – К. : Лібра, 1998. – 342 с. 

4. Сеpпенiнова Ю.С. Чинники, що впливають на лiквiднiсть 

банку / Ю.С. Сеpпенiнова // Пpоблеми i пеpспективи pозвитку 

банкiвської системи Укpаїни: погляд у майбутнє : зб. наук. пpаць / 

Укpаїнська академiя банкiвської спpави Нацiонального банку Укpаїни. 

– Суми, 2009. – С. 354-359. 

5. Долгальова М.О. Дослiдження стpатегiчного упpавлiння 

лiквiднiстю комеpцiйного банку / М.О. Долгальова, О.В. Шестакова // 

Академiчний огляд. – 2010. – № 1. – С. 28–31.  

6. Хімич Н.О. Управління ліквідністю комерційних банків 

України в умовах нестабільності фінансових ринків / Н.О. Хімич // 

Регіональна економіка, 2008. – № 3. – С.76–83. 

7. Паpасiй-Веpгуненко I.М. Аналiз банкiвської дiяльностi : 

навчально-методичний посiбник / I.М. Паpасiй-Веpгуненко; Мiн-во 

освiти i науки Укpаїни, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с. 

8. Шаталов А.Н. Управление ликвидностью в рамках 

финансового менеджмента банка / А.Н. Шаталов // Финансовый 

менеджмент. – 2004. – № 6. – C. 101–111.  

9. Pябiченко Д. Фактоpи впливу на лiквiднiсть банкiв Укpаїни 

/ Д. Pябiченко // Теоpiя та пpактика pозвитку банкiвської спpави : зб. 

тез доп. V Мiжвуз. наук.-пpакт. студ. конф. (17–18 листопада 2011 p.) / 

Львiвський iнститут банкiвської спpави Унiвеpситету банківської 

спpави НБУ. – Львiв, 2011. – С. 259–261. 

10. Криклій О.А. Система комплексного управління 

ліквідністю банку / О.А. Криклій, Ю.С. Ребрик // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / Харківський 

ін-т банківської справи Університету банківської справи Національного 

банку України. – Х., 2010. – Вип. 8. – С. 9–17. 

11. Шальнов П.С. Механизм управления ликвидностью 

российского коммерческого банка : автореф. дисс. на соискание науч. 

степени канд. экон. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» / П.С. Шальнов. – M., 2007. – 21 с.  



177 

УДК 658.5:[005.336.4:005.934] 

 

Д.Д. Шеховцова, канд. екон. наук (ХНУРЕ, Харків) 

 

МОНІТОРИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Глобальне економічне середовище, в якому здійснюють господарську 

діяльність вітчизняні підприємства, формує ключові чинники успіху, які, 

насамперед, стосуються вже не матеріальних та фінансових активів, а 

вимагають створення та імплементації інтелектуальних ресурсів. 

Ефективність здійснення господарської діяльності бізнес-суб’єктами 

на сучасному етапі відзначається використанням керівниками структурних 

підрозділів модифікованих форм факторів виробництва, зокрема, зважаючи 

на появу цифрового суспільства та формування економіки знань,  

інтелектуальної праці, яка, в свою чергу, є фундацією для формування 

інтелектуального капіталу підприємства.  

Інтелектуальний капітал є активом підприємства, який інтегрує 

людський, організаційний і споживчий капітал господарюючого суб’єкта та 

створює додаткову ринкову вартість підприємства у вигляді гудвілу. 

Сформований інтелектуальний капітал у вигляді репутації, як 

нематеріальний актив, забезпечує сталий розвиток бізнес-суб’єктів на 

інноваційно-інвестиційних засадах, оскільки будує додаткові конкурентні 

переваги через врахування пріоритетних цілей контактних груп.  

Інтелектуальний капітал опосередковано, але ефективно впливає на 

показники фінансової звітності, а отже збільшує інвестиційну привабливість 

бізнес-суб’єкта, яка, у час глобалізації ринків капіталу та загострення 

конкуренції, становить предмет дослідження системи управління щодо 

прийняття рішень. З цією метою пропонуємо для формування якісної та 

дієвої системи економічної безпеки на підприємстві проводити на постійній 

основі моніторинг інтелектуального капіталу як превентивний інструмент 

появи загроз та ризиків. 

Вважаємо моніторинг інтелектуального капіталу структурною 

частиною системи моніторингу економічної безпеки підприємства, яка є 

комплексом методів та розроблених показників (індикаторів) для 

дослідження й оцінки стану та динаміки інтелектуального капіталу 

підприємства і його складових частин, для забезпечення спостереження, 

аналізу, оцінки, контролю та прогнозування з метою прийняття 

управлінських рішень.  

Інтелектуального капіталу бізнес-суб’єкта інтегрує у собі три 

складові: людський капітал; структурний (або організаційний) капітал та 
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споживчий капітал. Людський капітал є комплексом, який складається зі 

взаємопов’язаних компонентів здібностей, або інтелекту – фізичного, 

ментального та емоційного (сукупності знань, практичних навичок, досвіду, 

розумових і творчих здібностей працівників підприємства, рівня освіти, 

моральних цінностей, культурного рівня).  

Структурний (організаційний) капітал – це комплекс, який включає 

програмні засоби, корпоративні інформаційні системи (КІС), бази даних, 

технічне і програмне забезпечення, організаційні структури, авторські права, 

патенти, ноу-хау, ліцензії, товарні знаки, корпоративну культуру. 

До споживчого капіталу (клієнтський капітал/капітал стосунків) 

відносять товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування, 

ділову репутацію, наявність постійних зв’язків зі споживачами, систему 

відносин з постачальниками, інвесторами, акціонерами, органами влади, 

фінансово-кредитними та іншими установами, систему маркетингових 

комунікацій та збуту продукції.  

Зважаючи на вищевикладене, відповідно до головних складових 

інтелектуального капіталу доцільно проводити базовий моніторинг 

інтелектуального капіталу. Крім того, з метою прийняття релевантних 

управлінських рішень визначаємо додаткові напрями моніторингу 

інтелектуального капіталу: моніторинг інтелектуальної власності (у розрізі 

моніторингу структурного (організаційного) капіталу); моніторинг системи 

мотивації (у розрізі моніторингу людського капіталу)  (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Напрями проведення моніторингу інтелектуального капіталу 
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На сьогоднішній день актуальним для вітчизняних підприємств є 

сертифікація своєї системи управління відповідно до вимог стандарту 

ISO9001:2000 «Системи управління якістю. Вимоги» – міжнародний 

стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості з метою 

підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності та з рештою 

виходу на міжнародний ринок. Однак, вирішальну роль відіграє ціна на 

продукцію, для оптимізації або мінімізації якої, за умови збереженні якості, 

необхідно підвищувати рівень продуктивності праці. Вплинути на 

продуктивність праці можна шляхом застосування нових технологій, проте 

не остання роль належить персоналу. Тому система мотивації, яка спонукає 

співробітників до діяльності для досягнення особистих цілей персоналу і 

цілей організації стає актуальним питанням збереження цілісності системи 

економічної безпеки. З цією метою, у розрізі моніторингу людського 

капіталу, доцільно проводити моніторинг системи мотивації.  

Крім того, стратегічно важливим в управлінні підприємством є його 

нематеріальний актив «Інтелектуальна власність», інформація щодо якого 

складає комерційну таємницю підприємства, що, в свою чергу, вимагає 

захисту законних інтересів від конкурентної розвідки та промислового 

шпіонажу. Дослідити, прогнозувати та попередити загрозливий стан 

економічної безпеки з цієї причини дозволить моніторинг  інтелектуальної 

власності як процес, здатний значно підвищити конкурентоспроможність 

підприємства в сучасній економіці.  

Моніторинг інтелектуального капіталу містить у собі дуальний  

синергетичний ефект, оскільки, по-перше, виконує актуальну економічну 

функцію – побудова на підприємстві фундаменту стабільної системи 

економічної безпеки через перманентне формування інформаційної бази, її 

обробки, оцінки, аналізу та надання рекомендацій менеджерам, по-друге, 

відіграє важливу соціальну роль у забезпеченні  комунікаційної та мотиваційної 

складової системи управління персоналом. Тому вважаємо моніторинг 

інтелектуального капіталу доцільним і затребуваним у сучасних економічних 

реаліях дієвим інструментом протидії екстернальним та інтернальним 

деструктивним чинникам впливу на підприємство (їх усунення або 

мінімізація) для забезпечення побудови системи економічної безпеки бізнес-

суб’єкта з метою ефективного розвитку його господарської діяльності. 
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Секція 3 

СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ 

АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

НА ЗАСАДАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, 

ІННОВАЦІЙНОСТІ ТА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
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RODZAJE RYZYKA I JEGO CHARAKTERYSTYKA 

 

Termin ryzyka nie jest jednoznacznie skonkretyzowany. Wynika to z 

faktu złożonego charakteru. Niemniej, każda podjęta decyzja równoznaczna 

jest z wystąpieniem ryzyka, które rośnie w perspektywie czasu. Toteż 

odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, szczególnie w zakresie inwestycji 

zarówno krótko- jak i długoterminowych. Zatem wymagana jest szczególna 

ostrożność podmiotów zarządzających przedsiębiorstwami. Źle hdokonany 

wybór w dostawcy towarów bądź ilości wyprodukowanych dóbr może 

kosztować jednostkę gospodarczą bardzo dużo środków pieniężnych. 

Jednym z kryteriów podziału ryzyka jest działalność 

przedsiębiorstwa. Z tego tytułu wyróżnia się m.in. ryzyko [1]: stałe; 

zmienne. Ryzyko stałe związane jest z pełnym systemem gospodarczym. 

Zatem uwzględnia takie czynniki jak poziom inflacji, bezrobocia. Jak 

wskazuje Główny Urząd Statystyczny, przez inflację rozumie się wskaźnik 
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cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany w oparciu o wyniki badań 

cen dóbr na rynku detalicznym a także badania budżetów domowych, 

wskazujących na ilość środków pieniężnych przeznaczanych na cele 

konsumpcyjne w danym gospodarstwie [2]. Jest to ogólny wzrost poziomu 

cen w gospodarstwie w określonym obszarze czasowym. Dla poprawności i 

dokładności obliczeń stosuje się Klasyfikację Spożycia Indywidualnego 

według celu.  

Z kolei Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

mianem osoby długotrwale bezrobotnej nazywa się podmiot, który jest 

zarejestrowany w powiatowym Urzędzie Pracy przez łączny okres ponad 12 

miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat z wyłączeniem czasu odbywania stażu oraz 

przygotowania zawodowego dla dorosłych [3]. Podobnie jak pojęcie 

przedsiębiorstwa tak i bezrobocia nie jest możliwa do konkretnego i 

przejrzystego zdefiniowania. Jednakże zauważa się pewna zależność między 

stopą inflacji a stopą naturalnego bezrobocia. Jak wynika z powyższego 

rysunku, krzywa Phillipsa (LRPC – Long Run Phillips Curve) jest linią 

pionową. Wyznaczana jest przez tempo inflacji oraz naturalną stopę 

bezrobocia w warunkach równowagi. Zauważa się niezależność krzywej od 

stopy inflacji, czyli rocznej stopy zmiany poziomu wskaźnika cen 

detalicznych (CPI) [4]. Ze względu na fakt przewidywalności inflacji, 

społeczeństwo jest w stanie wcześniej przygotować się na zaistniałą w 

przyszłości sytuację. Wobec tego zwraca się szczególną uwagę na płace 

realne, będące na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie stanu 

równowagi długookresowej. 

Następny typ ryzyka nazywa się zmiennym i wiąże się z konkretnym 

przedsiębiorstwem. Wobec tego zakłada się pogorszenie sytuacji finansowej 

jednostki na skutek czego może pojawić się seria strajków bądź sytuacja 

likwidacyjna albo upadłościowa. Ryzyko rynkowe wiąże się z poniesieniem 

straty na skutek zmian cen aktywów, będących przedmiotem obrotu 

rynkowego z otoczeniem. Wyżej wymienione zasoby majątkowe znajdują 

się w dyspozycji danego przedsiębiorstwa. Ryzyko kredytowe jest 

ponoszone z tytułu straty finansowej w przypadku niewywiązania się 

dłużnika z zobowiązań. Inaczej jest to brak wypłacalności kontrahenta. W 

ówczesnym świecie coraz częściej dochodzi do zaprzestawania spłat długów 

z powodu braku środków pieniężnych. 

Ryzyko operacyjne stanowi najbardziej obszerną kategorię w swojej 

dziedzinie. Definiuje się jako możliwość pojawienia się strat z takich 

przyczyn jak: niesprawności systemów informacyjnych, zbyt małej liczby 

kontroli, zawodności człowieka czy też źle podejmowanych decyzji przez 

kadrę zarządzająca. 

Ryzyko biznesowe ściśle skorelowane jest z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. Wiadomo, że każda podjęta decyzja pociąga za 
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sobą określone konsekwencje. Wobec tego założone cele inwestycyjne firmy 

powinny dążyć do maksymalizacji rentowności, przy pomocy 

wykorzystywanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

Ryzyko prawne oznacza poniesienie strat finansowych w przypadku 

przeprowadzania przedsięwzięć znajdujących się poza zasięgiem przepisów 

bądź norm prawnych. W związku z tym, nie istnieje możliwość 

wyegzekwowania ewentualnych ustaleń realizacji kontraktu, do którego 

można by się odnieść. Ryzyko to może przynieść zarówno wysokie zyski, 

jak i wysokie koszty. Często utożsamiane z zagadnieniem optymalizacji 

podatkowej, przez co rozumie się unikanie płacenia podatków. 

Powyższy podział jest bardzo ogólny, albowiem można wyodrębnić 

jeszcze bardziej szczegółowy. Jednakże niektóre rodzaje ryzyka mogą 

przynależeć do więcej niż jednej grupy, dlatego też pozostaje się przy tym 

głównym. 
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THE PLACE OF MARKETING STRATEGY IN ACTIVITY  

OF THE ENTERPRISES OF RETAIL TRADE 

 

Global trends in development of globalization processes, growth of 

rates of development of the national markets, rapid development of Internet 

trade, strengthening of competition set new tasks for the enterprises of retail 

trade. Use of instruments of marketing from which it is necessary to 

distinguish separately marketing strategy as today it defines a vector of 

activity of the enterprises of retail trade is one of key determinants of the 

solution of the established problems. 

The powerful contribution to a research of a problem of formation of 

marketing strategy was made by such foreign and domestic scientists, 

namely I. Ansoff, F. Kotler, M. Mac-Donald, J.J. Lamben and also Kudenko 

N. V., Reshetnikova I. L., Balabanova L.V. and others. Among scientists 

meanwhile there is no uniform thought concerning advantages of this or that 

approach to formation of marketing strategy and as process of development 

of marketing strategy is creative, marketing specialists of the enterprises of 

retail trade have to involve the experience and an intuition in this process. 

Accurate differentiation between some aspects of strategic 

management and marketing strategy does not exist. But marketing strategy 

belongs to studying of needs of consumers, adaptation to them and influence 

on them for the purpose of achievement of the organizational purposes more 

[1, p.112]. 

Considering the multidimensional nature of activity of the enterprises 

of retail trade, it should be noted that at each enterprise there is a certain list 

of the interconnected strategy which represent a strategic set of the 

enterprise, that is the system of strategy of different level and orientation that 

are accepted by the enterprise on a certain period and consider specifics of 

its functioning and development. For the purpose of justification of process 

of formation and the choice of marketing strategy and also its effective 

realization for the enterprises of retail trade becomes relevant to define the 

place of marketing strategy in the hierarchical system of strategic 

management of the enterprise (fig. 1). 
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Figure 1 – The place of marketing strategy in the hierarchical system 

of strategic management of the enterprises of retail trade 

It is made by the author on a basis [1,2] 

 

The purpose of figure 1 was in showing that marketing strategy at the 

enterprises of retail trade is formed and defined at each level of management. 

We consider, by means of the offered scheme the choice of marketing 

strategy will be obvious that will allow to develop the faultless development 

plan and advances of the enterprises of retail trade in the industry. 

Corporate marketing strategy consists in development of a mission, 

the business purposes and values of the company. Such general marketing 

strategy defines a vector of development of the enterprise of retail trade and 

its assortment policy, displays the main ambitions in the industry and sets 

the correct priorities of all marketing activity. 

Marketing business strategy defines the nature of interaction of the 

enterprise of retail trade with the market, establishes priority of distribution 

of resources and focuses attention on increase in profit. This type of 

marketing strategy allows to take a broad view of the enterprise of retail 

trade, to estimate its opportunities and it is correct to distribute limited 

resources for achievement of the maximum profit. 
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Functional marketing strategy is developed for each activity of the 

enterprise of retail trade that is for each brand, group of goods. At the level 

of separate goods the strategy based on definition of a target segment and 

positioning of concrete goods in the market with use of different marketing 

means (the price, communications) are formed. 

Thus, the marketing strategy which is present at each level of 

management of the enterprises of retail trade which choice depends on the 

established purposes. Note that the special value in hierarchy is occupied by 

corporate marketing strategy which defines a target vector of development of 

all enterprise and therefore, depending on that how reasonable and accessible 

it is, the general level of competitiveness of the enterprise depends. 
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THE ROLE OF HUMAN POTENTIAL IN THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE STATE ECONOMY 

 

Sustainable development of the state is impossible without a 

qualitatively formed human potential. Its formation, rational use and 

management have great theoretical, methodological and practical importance 

for all levels of economic systems. The qualitative human potential is the 

basis for the formation of human capital, which is one of the leading factors 

of production. Human capital directly affects the rate of economic growth, 

competitiveness and knowledge intensity of economic entities, industries, 

regions and the state. 

To date, the study of the category «human potential» is devoted to a 

large number of works of modern scientists, on the basis of which the" 

Concept of human development " (Human Development Concept) was 

formed. The basis of this concept were the works of A. Sen, who won the 

Nobel prize in Economics in 1998. The scientist's research allowed to prove 

that the process of any development leads to an increase in material and/or 

economic well-being and contributes to the simultaneous expansion of 

human opportunities. This process is possible due to the direct dependence 

of the income level of the population, the amount of spending on socially 

important areas (healthcare, education, social policy, etc.) on the rate of 

economic growth. In other words, we could talk about the process of 

equitable distribution of resources in the economy. 

The complexity of the study of the category «human potential» and 

its economic essence is the need to consider it in the context of several areas 

of science, taking into account its social and economic components. 

Human capacity should be seen as a strategic component of human 

resources. It is possible to distinguish the main components of the category 

«human potential» [1]: 

 human capital is a certain form of manifestation of human 

potential in economic systems due to its involvement in the production of 

economic goods; 

 socio-economic conditions directly affect the quality of life, create 

opportunities for the development and use of human capital. 

Socio-economic conditions are reflected in the amount of funding for 

education, health and social policy. However, all of the above investments 

represent only possible benefits that may manifest themselves in the future. 
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Therefore, the term «human potential» rather than «human capital» should 

be used. 

Thus, the volume and quality of human potential will be directly 

correlated with investment volumes, as well as the quality of investment 

activity in socially important areas. However, it is necessary to take into 

account the desire of the population to consume or not to consume these 

investments (timely medical examinations, receive certain levels of 

education, use social protection mechanisms, etc.). 

The main areas of investment in human potential at the macro - and 

meso-levels are investments in: healthcare; education; cultural and leisure 

activities; social policy; physical culture and sports. 

For the analysis of human potential it is necessary to take into 

account not only the economic aspect of human investment, but also the 

characteristics of the social environment, as well as the quality of life of the 

population. Together with the level of health and education it is 

characterized by such socio-economic indicators as the degree of 

employment of the population, its ability to pay, access to political 

participation. Thus, the formed human potential depending on the existing 

conditions could be revealed, realized to a different extent. 

Human development index has developed as a comprehensive 

indicator to characterize the state of economic and social conditions in the 

countries. According to UNDP, in 2018 the Republic of Belarus took 53rd 

place in terms of HDI, while Russia took 49th place, ahead of Kazakhstan 

(58th place), Ukraine (88th place). In terms of HDI, the Republic of Belarus, 

as before, belongs to countries with a high level of human development, but 

over the past 2 years there has been a decrease in this indicator [2, 3]. 

At this moment, it is necessary to develop aggregate indicators of the 

level of achieved and human potential in the regions. It should form the basis 

for the development of a mechanism for managing human potential at the 

regional level as part of the human potential of the state as a whole. 

Measures to improve demographic security in the Republic of 

Belarus will include the following: 

 improving the quality characteristics of human resources-health 

indicators, active working life, educational level, training and skills; 

 elimination of disparities between training and the needs of the 

economy in local labor markets;  

 wide development of flexible forms of employment, allowing to 

effectively combine work with the upbringing of children, education, care 

for disabled family members; 

 implementation of measures of active migration policy aimed at 

attracting to the region external labor migrants with high quality 
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characteristics (age, education, cultural values, life attitudes), couples of 

active childbearing age, creation of conditions for consolidation in the region 

of graduates who came to study from other regions and countries. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 

Вирішення проблеми конкурентоспроможності підприємств торгівлі 

безпосередньо пов'язане з формуванням ефективного механізму управління 

їх конкурентоспроможністю. Особливості формування механізму 

управління їх конкурентоспроможністю значною мірою зумовлюються 

специфікою торговельної галузі, яка визначена її сутністю як формою 

товарного обігу, а саме: зв’язок пропозиції товарів із пропозицією 

торговельних послуг; відносно низька частка необоротних та висока частка 

оборотних активів у загальній сумі активів підприємства; висока швидкість 

обороту капіталу, що обумовлене короткою тривалістю комерційного циклу 

унаслідок виконання функції реалізації; значно коротший життєвий цикл 

порівняно з підприємствами інших галузей; активне використання 

короткострокових кредитних коштів для фінансування діяльності; 

функціонування підприємств торгівлі в різноманітних формах, розмірах, 

обсягах діяльності, чисельністю зайнятих; вплив специфіки форм 

обслуговування на структуру витрат і доходів, товарооборот, склад активів 

та ін.; специфіка формування доходів, витрат і прибутку підприємств; 

потреба в широкому застосуванні ручної праці, порівняно низький рівень її 

механізації та технічної озброєності;  властивість підприємствам галузі у 

більшій мірі комерційного ризику. 

Методологічною основою формування механізму управління 

конкурентоспроможністю в підприємствах торгівлі є ряд підходів до 

управління конкурентоспроможністю, які мають широкі можливості 

застосування і відповідають сутності і специфіці галузі торгівлі. Включення 

в структуру механізму управління конкуренто-спроможністю цих підходів 

створює конкурентні переваги і сприяє зростанню конкурентного 

потенціалу підприємства торгівлі. 

Так, із позиції системного підходу механізм управління 

конкурентоспроможністю виступає як найбільш активний елемент 

підсистеми управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Процесний підхід розглядає елементи механізму управління 

конкурентоспроможністю як послідовні і взаємозалежні між собою стадії. 

Його застосування в підприємствах торгівлі актуально, оскільки послуга 

реалізації являє собою процес взаємодії споживача і продавця. 
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Відповідно до ситуаційного підходу до формування механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємства торгівлі застосування 

різного інструментарію управління визначається конкретною ситуацією. 

Формування механізму управління конкурентоспроможністю в 

рамках комплексного підходу дозволяє враховувати різні аспекти діяльності 

підприємства торгівлі, а не обмежуватися окремими (наприклад, 

маркетинговим, операційним). 

Сутність структурного підходу до проблеми формування механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємств полягає в її попередньому 

розкладі на структурні елементи. Перевагами його використання є можливість 

визначення структури механізму управління конкурентоспроможністю, місця 

і значимості окремих його елементів в їх сукупності. 

Маркетинговий підхід розглядає два напрямки активності 

підприємства торгівлі: 1) систематичний і постійний аналіз потреб і вимог 

ключових груп споживачів, розробку концепцій нових послуг, що 

дозволяють обслуговувати вибрані групи покупців краще, ніж конкуренти; 

2) організацію збуту і проведення комунікаційної політики для 

інформування потенційних покупців і демонстрації відмінних якостей 

послуги при зниженні витрат на пошук покупців. 

У рамках нормативного підходу встановлюються нормативи 

управління за всіма підсистемами (цільовою, забезпечуючою, керованою, 

керуючою) системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства.  

В основу поведінкового підходу покладено застосування концепцій 

поведінкових наук для надання допомоги персоналу в усвідомленні його 

можливостей і здібностей впливати на конкурентоспроможність 

підприємства. 

Застосування стратегічного підходу до формування механізму 

управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі передбачає 

включення в його структуру елементів, які сприятимуть забезпеченню 

конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі. 

Формування механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємств за допомогою стандартизаційного підходу може відбуватися 

шляхами: 1) вибору оптимального співвідношення між стандартними та 

індивідуальними рішеннями при формуванні процесів обслуговування 

споживачів; 2) розробки і впровадження системи відповідних стандартів 

надання послуг. 

У цілому ефективне формування механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства торгівлі не можливо з 

використанням лише одного з перерахованих підходів, а потребує 

використання розглянутих підходів у сукупності. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИВЧЕННЯ СПОЖИВНИХ ПЕРЕВАГ ПРИ ВИРОБІ 

ХЛІБА ДІЄТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Створення високоякісного затребуваного продукту необхідно 

починати з проведення маркетингових досліджень для виявлення 

споживчих мотивацій та переваг, як дійових, так і потенційних 

споживачів, який полягає в дослідженні економічних, соціальних, 

демографічних і інших характеристик покупців і виявлення їх потреб. 

Проведення даних заходів спрямоване на те, щоб у результаті 

розробити такий продукт, який був би конкурентоздатним на ринку, 

тобто за своїми споживними властивостями і економічними 

показниками задовольняв певний контингент споживачів, не 

уступаючи продукцію аналогічного призначення, що випускається 

іншими підприємствами. Успіх товару на ринку здебільшого залежить 

від того, наскільки виробником попередньо були враховані потреби 

споживача. Сучасний спеціаліст, що проводить товарознавчу 

експертизу одночасно має справу з десятками різновидів товарів 

одного і того ж призначення, що породжує необхідність розрізняти самі 

товари та корисний ефект, який очікується при споживанні. 

Метою роботи було проведення маркетингових досліджень, 

вивчення споживчих переваг при виборі хліба дієтичного спрямування. 

Об’єктом дослідження були потенційні споживачі та їх споживчі 

переваги. Маркетингові дослідження проводили у формі тестового 

опитування. У опитуванні прийняли участь 600 осіб (210 практично 

здорові; 390 які мають певні захворювання). З них: 150 осіб – учні 

7…11 класів, 60 осіб співробітники шкільного закладу, 109 осіб – із 

йод-дефіцитними станами, 154 особи – із захворюванням целіакія та 

127 осіб – із захворюванням цукровий діабет. 

Дослідження відсотку споживання хліба залежно від дієтичного 

призначення проводилось відповідно до ДСТУ–П4588:2006 року та 

зображено на рисунку 1. Дослідження відсотку переваг за видами 

борошна, у складі хліба зображено на рисунку 2. Встановлено, що 18 % 

опитаних віддають перевагу хлібу із зниженим вмістом вуглеводів; 

17 % респондентів споживають хліб без вмісту глютену; 13 % віддають 

перевагу виробам у складі яких присутні вітаміни та нутрієнит; 10 % 

споживають йодований хліб; 7 % та 6 % опитаних віддають перевагу 
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хлібу із вмістом сої та ентеросорбентів. По 5 % споживних переваг 

отримали безсольові, безбілкові, солодовмісні вироби. Встановлено, що 

серед респондентів не користується широким попитом хліб із вмістом 

каротину, сорбіту та лецитину (по 3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Дослідження відсотку споживання хліба  

залежно від дієтичного призначення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Дослідження % переваг за видами борошна у складі хліба 

 

Досліджено % переваг за видами борошна, у складі хліба, 

зроблено висновок, що 19 та 17 % респондентів віддають перевагу 

кукурудзяному та гречаному борошну, завдяки більш високому вмісту 

корисних речовин, також вагомою перевагою стало те, що дані види 

борошна не містять у своєму складі клейковині комплекси які присутні 
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у складі  пшеничного та ячмінного борошна перевагу яким віддають 14 

та 11 % опитаних, відповідно. Борошну із сої та нуту віддали перевагу 

10 та 9 % опитаних. Наступним етапом наших досліджень було 

визначення нестача яких фізіологічно-функціональних інгредієнтів у 

складі хліба відчувається споживачем найбільше. Результати 

дослідження зображені на рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Визначення фізіологічно-функціональних інгредієнтів 

у складі хліба нестача яких споживачем  відчувається найбільше  

 

Встановлено, що 20 % опитаних відчувають нестачу хліба зі 

збільшеним вмістом білка та незамінними амінокислотами. 15, 12 та 

10 % респондентів хочуть розширення асортименту хліба із збільшеним 

вмістом макроелементів, вітамінів та мікроелементів, відповідно. 13 та 

10 % опитаних відчувають незаповненість ринку на такі фізіологічно-

функціональні інгредієнти як поліненасичені жирні кислоти та вироби 

із безглютенового борошна. По 8 % респондентів хочуть бачити у 

роздрібній мережі вироби з містом харчових волокон та 

антиоксидантів. 9 % відчувають нехватку хліба із вмістом пробіотиків, 

3 % олігосахаридів.  

На основі проведеного експерименту встановлено, що 

асортимент хліба представлений недостатньо широко, а попит 

переважає над оновленням продукції. Виявлено, що виріс інтерес 

споживачів до правильного харчування. Отримані результати свідчать 

про перспективність розробки нового хліба дієтичного споживання з 

поліпшеними споживними властивостями.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО 

АГРОВИРОБНИЦТВА НА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАСАДАХ 

 

Стале агровиробництво на ресурсозберігаючих та 

природоохоронних заходах являє собою неподільну, єдину систему 

управління, яка поліпшує стан агроекосистем, біологічні цикли та 

біологічну активність ґрунтів. Оскільки за природного землеробства 

використовуються тільки органічні матеріали, зростає кількість 

поживних речовин і вологи в ґрунті. Використання системи природного 

агровиробництва дозволяє нівелювати дію природних факторів, що 

особливо важливо в умовах глобальних змін клімату. Природне 

землеробство знижує уразливість аграрних підприємств. Відмова від 

мінеральних добрив і пестицидів сприяє значній економії витрат на 

одержання продукції, зниженню ризиків від часткового неврожаю в 

разі екстремальних погодних умов. Природне сільське господарство є 

маловитратним і припускає низьке споживання енергії, рециркуляцію 

речовин, синергетичні ефекти. 

Термін «сталий розвиток» є офіційним українським еквівалентом 

англійського терміну «sustainable development», дослівний переклад 

якого «життєздатний розвиток» або «самопідтримуваний розвиток». 

Інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток для 

задоволення потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. У сучасних 

умовах функціонування аграрного виробництва великого значення 

набувають питання прискорення інноваційного розвитку, від 

успішності якого значною мірою залежить якнайшвидше подолання 

кризових явищ і становлення конкурентоспроможності 

сільськогосподарських виробників [3]. 

В процесі аграрного виробництва здійснюється використання 

великої кількості природних ресурсів. Як результат відбувається 

виснаження та ерозія ґрунтів, агрохімічне отруєння навколишнього 

середовища. Головне завдання сталого розвитку в даному разі – 

забезпечення продуктами харчування населення при умові збереження 

та відновлення природного середовища. При цьому велику увагу 

необхідно приділяти якості продуктів харчування, адже це один із 

основних факторів, що впливає на стан здоров’я населення. 
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Ефективний розвиток сталого агровиробництва можливий на 

основі формування дієвого організаційно-економічного механізму, що 

реалізується через взаємодію правової, економічної та організаційної 

складових. Ефективна взаємодія зазначених елементів спрямована на 

підвищення конкурентоспроможності виробників органічної 

сільськогосподарської продукції. При цьому держава має стати 

гарантом створення сприятливого середовища для ефективного 

розвитку органічного сільськогосподарського виробництва. 

Впродовж останніх десятиліть світовим товариством сформовані 

принципи функціонування агропромислової діяльності, які впливають 

на рівень продовольчої та екологічної безпеки, зокрема: принцип 

сталого розвитку аграрнопромислового комплексу (АПК); принцип 

більш чистого виробництва АПК; принцип екологізації АПК [1]. Кожен 

із цих принципів має на меті зменшити антропогенне навантаження на 

ресурс землі, як основи життєдіяльності людства та одночасно 

максимально забезпечити усі його фізіологічні потреби. Відтак можемо 

сказати про залежність рівня продовольчої безпеки, складової 

національної безпеки, від низки взаємопов’язаних факторів: державної 

аграрної політики; розвитку освітньої і культурної складових населення 

та його купівельної спроможності; розвитку АПК та його експортно-

імпортних потоків; рівня інвестиційно-фінансового забезпечення 

суб’єктів господарювання та інших.  

Окрім екологічної та економічної системи, головна роль у 

забезпеченні продовольчої безпеки, належить соціальній складові, яка 

безпосередньо бере участь у виробничому процесі, а відтак визначає 

рівень техногенного впливу на агроландшафти. Таким чином, 

розглядаючи напрями підвищення рівня продовольчої безпеки в 

системі державного регулювання першочерговим завданням постає 

сталий розвиток сільських територій [2]. 

Згідно з оцінками Науково-дослідного інституту органічного 

сільського господарства (FiBL), використання енергії для виробництва 

органічних продуктів є менш ресурсоємним і менш затратним 

порівняно з хімізованим сільським господарством. Так, в 

“органічному” сільському господарстві спостерігається 

взаємозалежність між зниженням енергоспоживання і рециркуляцією 

ресурсів, як у випадку з відходами тваринництва, які використовуються 

для вироблення біогазу. Питання підбору техніки також спрямоване на 

пошук ефективного використання енергії при обробітку ґрунту і 

боротьбі з бур’янами. Неоднозначним для природного землеробства 

залишається питання про застосування плуга (енергоємний процес 

оранки). Перед технологією обробітку постають такі завдання: 

розпушити ґрунт, позбутися від наявного його ущільнення, забезпечити 
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простір для накопичення води і повітря, а також – рівномірне 

змішування пожнивних рештків і сидератів з ґрунтом. 

Для подальшого насичення агропродовольчого ринку України 

високоякісними екологічно чистими продуктами харчування, в першу 

чергу, необхідно підтримати вітчизняного товаровиробника, шляхом 

прийняття відповідних законів щодо ведення органічного 

агровиробництва та сертифікації екологічно чистих продуктів 

харчування, широкої популяризації серед населення здорового способу 

харчування 

 

Інформаційні джерела: 

1. Андрєєва Н.М. Органічне виробництво як складова 

механізму екологізації економіки та забезпечення продовольчої 

безпеки України / Н.М. Андрєєва, Л.Є. Купінєць // Органічне 

виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Вид-во «Полісся», 

2014. – С. 51-55. 

2. Лобозинська С.М. Стимулювання екологізації 

агровиробництва задля формування продовольчої безпеки України 

[Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська, О. Б. Назаркевич // 

Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 53-59. 

– Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/ 

No3/53.pdf 

3. Карамушка О.М. Збалансована інноваційна підтримка 

підвищення ефективності використання капіталу насіннєвих підприємств 

/ О. М. Карамушка // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1 (151). 

– С. 181-185. 



197 

УДК 658.8.027 

 

Р.М. Бугріменко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

О. Зонвіре, асп. (ХДУХТ, Харків) 

 

КОНЦЕПЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО МАРКЕТИНГУ: 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

 

У сучасних умовах ефективне і стійке функціонування 

роздрібних торгових мереж неможливо без використання методології 

управління підприємством, заснованої на маркетинговому підході, 

впровадженні нових діагностичних інструментів і методів управління 

мережевим розвитком. Ефективність діяльності роздрібних торгових 

мереж значною мірою визначається розвитком інфраструктури в 

регіонах. 

Поряд із застосуванням маркетингового підходу, використання 

інструментів діагностики розвитку інфраструктури торгівлі в процесі 

управління мережевим розвитком роздрібних підприємств передбачає 

інтеграцію моделей і методів регіонального маркетингу, маркетингу 

взаємодії з суб'єктами інфраструктурного забезпечення та маркетингу 

інфраструктури. Переваги даного синтетичного підходу для торгових 

організацій в тому, що він дозволяє виявляти ступінь впливу 

інфраструктурних об’єктів на мережевий розвиток, найбільш 

ефективно формувати взаємодію з суб'єктами інфраструктурного 

забезпечення та підвищити ступінь адаптації мережевого розвитку на 

основі врахування регіональних і територіальних особливостей 

інфраструктурного забезпечення. 

Сукупний науковий потенціал розробок, що сформувався у 

вітчизняній і закордонній науковій літературі, забезпечив високий 

теоретико-методологічний рівень дослідження діяльності роздрібних 

торгових мереж. Однак, не зважаючи на розробленість проблеми, існує 

потреба в доповненні та поглибленні науково-методичних підходів з 

вивчення вектору мережевого розвитку роздрібного торгового 

підприємства з урахуванням виділення інфраструктурної складової в 

процесах адаптації торгової мережі до регіональних і територіальних 

особливостей. На сучасному етапі не знайшли повного обґрунтування і 

вимагають докладного вивчення умови та параметри 

інфраструктурного розвитку, що впливають на діяльність роздрібній 

торговельній мережі, а також розробка методики, що дозволяє оцінити 

ефективність взаємодії з суб'єктами інфраструктури. 

Відзначаючи внесок дослідників в розкриття окремих питань 

брендінгу, не можна не відзначити, що досі не сформована єдина і 
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системне уявлення про роль і характер впливу інфраструктурного 

забезпечення процесів розвитку споживчого ринку. 

Існуючі на сучасному етапі економічного розвитку держави 

структурні диспропорції в розвитку торговельних мереж і підприємств 

торговельної інфраструктури регіонів України, фрагментарність і 

низька ефективність процесів адаптації учасників споживчого сектора 

до прояву кризових факторів в цілому негативно позначаються на 

результативності проведених соціально-економічних перетворень в 

країні в цілому і регіонах. 

Рішення задач розвитку інфраструктурного забезпечення 

повинно гуртуватися на цілому комплексі законодавчих ініціатив і 

конкретних заходів щодо формування нормального та ефективного 

ділового середовища не тільки в базових секторах, але і в системах з їх 

нормального розвитку. Центральна роль в процесах гнучкого і 

збалансованого розвитку роздрібної торгівлі, повинна належати 

інфраструктурі, її суб'єктам та фінансовому, логістичному та 

інвестиційному забезпеченню. Трансформація економічного простору 

національного господарства у сфері обігу в ринкових умовах 

відбувається без належного врахування маркетингових особливостей, 

суспільно-економічних відносин в локальних територіальних суб’єктах. 

Базовими концепціями вивчення процесів інфраструктурного 

розвитку роздрібної торгівлі можуть стати маркетингова, територіальна 

і концепція інфраструктурного забезпечення. 

Це дозволить з одного боку істотно розвинути положення теорії 

маркетингу в частині виділення об’єктів інфраструктури як нового і 

слабо вивченого напрямку дослідження і, з іншого боку, в практичному 

аспекті розв’язати проблему територіального і просторового розвитку 

роздрібних мереж з урахуванням особливостей регіонів і споживчих 

переваг. Маркетинг як філософія управління відповідає за розвиток і не 

обмежується рамками підприємницьких структур, а скоріше навпаки 

орієнтує останніх на постійну взаємодію з зовнішнім середовищем. 

Саме тому проблеми розвитку споживчого сектора та шляхи 

вирішення лежать в площині перетину регіонального та 

інфраструктурного маркетингу, а роздрібна торгівля виступає 

майданчиком для апробації методів і моделей управління складними 

об’єктами з урахуванням інфраструктурних параметрів і обмежень. 



199 

УДК 339.543 

 

К.Ю. Величко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Одне з пріоритетних місць у державному регулюванні економіки 

посідає митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

головною метою якого є аналіз зовнішньоекономічної діяльності країни 

та сприяння розвитку торговельних відносин з іншими державами, 

підтримка власного товаровиробника та захист внутрішнього товарного 

ринку.  

Формування митної політики та реалізація митного регулювання 

є складовою частиною зовнішньоекономічної діяльності держави на 

інституційному рівні та знаходиться під координацією Президента, 

Кабінету Міністрів та Міністерства закордонних справ України. Саме 

за дорученням Кабінету Міністрів України, державна фіскальна служба 

як орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної митної 

та податкової політики, здійснює переговорну, консультативну роботу 

щодо підготовки угод з митної справи на міжнародному рівні в ракурсі 

реалізації спрощених норм відповідно до нового євроінтеграційного 

спрямування.  

На сучасному етапі ключовим аспектом митної політики України 

є інтеграція митних відносин України та ЄС, що визнано Угодою про 

асоціацію та запровадження спрощення митних процедур.  

Відповідно до плану реалізації Угоди про асоціацію у 2018 р. 

ухвалено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної 

процедури ЄС/ЄАВТ, яка включає етапи та необхідні кроки щодо 

повної імплементації̈ правил спільного транзиту, в тому числі 

застосування нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) 

(передбачено у якості надання технічної допомоги з боку ЄС 

придбання програмного забезпечення «Minimum Common Core», яке 

розроблене Єврокомісією саме для NCTS).  

Важливим кроком щодо підтвердження євроінтеграційних 

спрямовань у контексті митного регулювання стало також прийняття 

Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та 

деяких інших законів України щодо запровадження механізму 

«єдиного вікна» та оптимізації проведення контрольних процедур при 

переміщенні товарів через митний кордон України» (№ 2530-VIII) було 

здійснено важливий крок для приведення транзитних процедур України 

у відповідність до умов Конвенції про єдиний режим транзиту. Законом 
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запроваджуються нові типи митних декларацій, що є аналогічними до 

тих, які використовуються в ЄС для процедури спільного транзиту. 

Крім того, впровадження механізму «єдиного вікна» (автоматизованої 

електронної системи) [3] суттєво оптимізує процес митних процедур, 

надаючи можливість подання інформації та в електронному вигляді 

через єдиний інформаційний веб-портал і є сьогодні обов’язковим до 

застосування у всіх місцях митного оформлення.  

Крім того, безумовним плюсом у процесі інтегрування 

національної системи митного регулювання до європейської є 

застосування положень Пан-Євро-Мед, тобто Регіональної конвенції 

про пан-євро-середземноморські преференційні правила (є 

універсальним механізмом встановлення правил походження товарів), 

яка запрацювала (набрала чинності) з 1 січня 2019 року. Робота над 

включенням України до Пан-Євро-Мед розпочалася ще у 2015 році, 

поступово реалізуючи заходи щодо процедури приєднання. Для 

України підключення до цієї конвенції – це можливість застосування 

преференційних правил і для українських товарів, що суттєво 

поглиблює рівень інтеграції країни. [1] 

Доцільно зазначити, що сьогодні ЄС являє собою єдину митну 

систему, засновану на єдності найважливіших вимог до ввезених 

товарів і можливості їх безперешкодного переміщення в межах 

Євросоюзу.  

Угодою про асоціацію передбачено значний обсяг зобов'язань 

України в аспекті наближення законодавства у сфері митних питань до 

права ЄС. [2]  Взагалі, ЄС виступає найбільшим єдиним ринком в світі, 

у склад якого входять 28 країн-учасниць, котрі утворюють єдину митну 

територію. Це означає, що:  

- на товари, які пересуваються всередині ЄС, митні збори не 

сплачуються; 

- всі вони мають єдиний митний тариф на товари, що 

імпортуються з країн, що не входять до ЄС;  

- ввезений на законних підставах товар, випускається у вільний 

обіг по всій території ЄС без будь-яких інших заходів з боку митного 

контролю. 

Принцип вільного пересування товарів, можливість перевозити і 

продавати товари де завгодно на території ЄС є наріжним каменем 

ринку ЄС. Певною мірою складні і різноманітні національні закони 

були замінені єдиним набором європейських правил, що дозволило 

знизити витрати і спростити експортну систему для компаній, які 

бажають вести торгівлю в інших країнах ЄС.  
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Ринок товарів ЄС вже є добре інтегрованим і узгодженим. 

Однак, щоб забезпечити ефективну роботу ринку ЄС, компанії повинні 

дотримуватися певних правил і принципів добросовісної конкуренції.  

Слід зазначити, що усі правові акти ЄС, що прийняті з метою 

реалізації положень установчих договорів щодо створення та 

функціонування митного союзу, носять обов’язковий характер в 

країнах-учасницях та мають пряму дію і захист юрисдикції Суду ЄС та 

національних судових органів. Система джерел митного права ЄС 

містить акти первинного права (тобто установчі угоди ЄС); акти 

вторинного права (нормативно-правові акти інститутів ЄС); рішення 

Суду Європейських співтовариств; міжнародні договори Співтовариств 

і держав-членів. 

В цьому контексті, розвиток митного регулювання на  

національному рівні в умовах євроінтеграційних спрямувань, вимагає 

єдиних підходів та уніфікації всіх інструментів системи регулювання. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗБУТОВУ 

СТРАТЕГІЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

 

Досягнення успішних результатів діяльності підприємства на 

зовнішніх ринках можливо   лише  за рахунок побудова ефективної 

збутової стратегії. На думку Лагоцької Н.З «питання збутової політики 

не втрачають своєї актуальності з плином часу, що зумовлено 

ключовою роллю збутового інструментарію для досягнення 

маркетингових результатів, з одного боку, а з іншого – динамічними 

змінами в зовнішньому середовищі та необхідністю адаптації до них 

збутових методів, стратегій та своєчасного перегляду принципів 

збутової політики». [2, с.303]  

Взагалі, збутову діяльність доцільно розглядати як складний 

процес, що включає в себе не лише заходи з формування каналів 

розподілу та торгівлі товарами і послугами, але ї низку заходів, що 

забезпечують підвищення ефективності продажу, зокрема маркетингові 

комунікації. Потужним напрямом вдосконалення збутової політики є 

інтеграція маркетингових комунікацій у збутову систему.  Побудова 

ефективної збутової діяльності вимагає максимального результату від 

застосування маркетингових комунікацій, яких можливо досягти за 

умов комплексного використання різних видів комунікацій. У цьому 

випадку доцільно говорити про інтегровані маркетингові комунікації як 

цілісний підхід до спілкування із споживачем. Інтегровані маркетингові 

комунікації – це комплекс різних видів таких комунікацій, які 

використовують згідно з єдиною концепцією одночасно в межах 

маркетингової і збутової стратегії. Необхідність застосування 

інтегрованих комунікацій зумовлюється їх перевагами перед 

використанням одиничних. 

Ефективність маркетингових комунікацій, з одного боку, тісно 

пов'язана з економічною ефективністю взагалі, а з іншого - має свою 

специфіку. Оцінювання ефективності маркетингово-комунікаційних 

заходів передбачає врахування кількох ключових моментів [1, с. 233-235]: 

існують певні обмеження, які необхідно брати до уваги при 

аналізі ефективності маркетингових комунікацій: не все можна 

врахувати й обчислити; не все, що можна підрахувати, мас вартісну 

оцінку; не завжди можна точно визначити результат, отриманий від 

маркетингово-комунікаційних заходів; 
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на кінцеву ефективність маркетингових комунікацій - 

діяльності впливають як внутрішні фактори, що залежать від самого 

«замовника» цих комунікацій, так і зовнішні, не залежні від його 

діяльності. Такі фактори слід аналізувати окремо; 

ефективність маркетингових комунікацій для різних суб'єктів 

ринку неоднакова і по-різному виявляється. 

На практиці за одночасним впливом багатьох факторів важко 

визначити внесок маркетингових комунікаційних заходів. Для 

успішного функціонування підприємства в ринкових умовах необхідно 

враховувати комплексний маркетинговий підхід до господарської 

діяльності [2, с.302-305]. Наприклад, якщо підприємство вирішило 

збільшити охоплення ринку на 15 %, підвищуючи при цьому якість 

своєї продукції, розширюючи модельний асортимент, здійснюючи 

реконструкцію мережі розподілу товару, збільшуючи бюджет на 

маркетингові комунікації та ін., то в такому разі неможливо визначити, 

яка саме частка внеску в підвищенні загальної ефективності діяльності 

підприємства належить маркетингових комунікацій. 

Отже, головною метою оцінювання ефективності 

маркетингових комунікацій виступає [1, с. 233-235]:  

виявлення  відповідності цілей і завдань маркетингових 

комунікацій – діяльності, цілям і завданням маркетингу;  

виявлення різниці між запланованими та фактичними 

витратами на здійснення маркетингових комунікаційних заходів; 

визначення конкретних результатів маркетингових комунікацій 

– діяльності за певний  проміжок часу;  

формулювання заходів покращення застосування комплексу 

маркетингових комунікацій на майбутнє;  

контроль за впливом маркетингових комунікацій на економічні 

показники господарської діяльності підприємства; 

контроль комунікативних показників, тобто рівня впливу 

маркетингових комунікацій – звернень на аудиторію, ступеня її 

охоплення, формування ставлення споживачів до підприємства та його 

продукції, ступеня залучення їх до найрізноманітніших маркетингових 

комунікацій – заходів та діалогового режиму, формування іміджу 

підприємства в широких колах громадськості та ін. 

елементи збутової політики та канали розподілу разом з 

функціями, якими вони наділяються. Збут являє собою цілу систему 

процесів, а продаж завершує процес збуту товару. 

Також, важливу роль має і вибір каналу збуту, і етапи 

формування збутової політики. Канал збуту – це проходження готової 

продукції від виробника до підприємства – споживача. Також існує 

низка факторів, які впливають на вибір каналу збуту: специфіка товару; 
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мета підприємства; виробничі ресурси; споживачі та конкуренти; 

посередники; та ін. Вибір методів, визначається цілями збуту, його 

структурою, принципами побудови каналів збуту і особливостями 

кожного посередника. Доцільно зауважити, що в ситуаціях, пов'язаних 

з вибором засобів досягнення співпраці, не завжди активну (або навіть 

вирішальну) роль відіграє безпосередньо  підприємство – виробник. 

Найчастіше умови диктують посередники, тим більше, якщо вони 

мають переваги, які дозволяють їм це робити.  

Важливо зазначити, що система управління збутом і розподілом 

базується на маркетингових дослідженнях та маркетингових 

комунікацій, що є основою всіх маркетингових дій. Такими 

дослідженнями в області планування збуту можуть бути вивчення 

думок підприємств - покупців і споживацьких переваг; аналіз каналів 

розподілу; аналіз ринкової ситуації, включаючи дослідження ємності 

ринку, динаміки об'єму продажів галузі, визначення частки суб'єктів 

розподільної мережі в загальному збуті продукції; вивчення 

можливостей виходу на зовнішній ринок.  

Найбільш розповсюдженими шляхами збутової політики 

підприємства на практиці виступають: реалізація ефективного 

комплексу маркетингових комунікацій, удосконалення структури 

управління цим процесом та логічно побудована схема просування 

продукції підприємства.  
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання щодо формування стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності є одним з ключових. Глобалізаційні процеси 

на міжнародному ринку стимулюють високий рівень конкуренції та 

посилюють вимоги до конкурентоспроможності підприємства. 

Досягнення сталого успіху на міжнародних ринках можливо лише за 

умов використання ефективної стратегії конкурентоспроможності. 

Дослідження конкурентних стратегій  присвячені наукові праці 

Ф. Котлера, М. Портера, А. Томпсона, Дж. Cтpиклeнд, Б. Caнтo, 

Г. Азоєва , Ч. Кима, Р. Фархутдінов, Г. Гольдштейна, М. Круглова, 

О. Кузьміна, Н. Горбаль, А. Юданова, І. Піддубного, Л. Піддубної, 

З. Шершнева та ін. У наукових джерелах стратегії 

конкурентоспроможності класифікуються за різними ознаками, при 

цьому базовими є стратегіями конкурентоспроможності за М. 

Портером (табл. 1). 

A.A. Тoмпcoн i Дж. Cтpиклeнд поділяють cтpaтeгiї нa 

нacтупaльнi та oбopoннi, a тaкoж розрізнюють cтpaтeгiї зaлeжнo вiд 

типу кoнкуpeнтнoї пepeвaги підприємства, cтaдiї життєвoгo циклу 

гaлузi, функціонування пiдпpиємcтвa нa мiжнapoднoму pинку, та ін. [4]. 

К. Фpiмeн видiляє такі види стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності, як: тpaдицiйнa cтpaтeгiя (в основі 

підвищення якicть тoвapiв); опopтунicтичнa cтpaтeгiя (передбачає 

випуск cуб’єктами тoвapів, які нe потребують суттєвих витpaт нa 

НДДКP); імiтaцiйнa cтpaтeгiя (пoлягaє у пpидбaннi нoвиx тexнoлoгiй 

шляxoм тpaнcфepту); обopoннa cтpaтeгiя (нaукoвi дocлiджeння нe 

нocять нoвiтньoгo xapaктepу, пiдпpиємcтвa мaють нa мeтi нe вiдcтaвaти 

вiд peшти); зaлeжнa cтpaтeгiя (викopиcтoвуєтьcя у мaлoму бiзнeci, який 

кooпepуєтьcя з великими пiдпpиємcтвaми, досягаючи економії на 

різних витратах); нacтупaльнa cтpaтeгiя (кoмepцiaлiзaцiя iннoвaцiй) [2]. 

Цікавою є cтpaтeгiя «блaкитнoгo oкeaну» Ч. Кима, cутнicть якoї 

пoлягaє у тoму, aби вiдiйти вiд кoнкуpeнцiї, cтвopивши нoвi pинки. Б. 

Caнтo проділяє стратегії конкурентоспроможності залежно від 

застосування рівня інновацій (пасивна, наступальна, стагнаційна 

стратегії). [2]. 
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика основних стратегій 

конкурентоспроможності [3] 

Стратегія найменших 

сукупних витрат 
Стратегія диференціації Стратегія фокусування 

Сутність підходу 

мета – бути виробником 

із найменшими в галузі 

витратами 

мета – надати своїй 

продукції рис, відмінних 

від продукції 

конкурентів 

мета – концентрація зусиль 

на вузькій частині ринку, а 

не робота на усьому ринку 

Основа конкурентної переваги 

спроможність 

забезпечити загальний 

рівень витрат нижчим, 

ніж у конкурентів 

здатність 

запропонувати 

покупцям товар, 

відмінний від товарів 

конкурентів 

більш низькі витрати при 

задоволенні запитів даної 

ніші ринку 

Умови формування 

велика частка на ринку і 

дешева сировина; 

цінова еластичність 

попиту на продукцію; 

цінова конкуренція; 

галузева стандартизація і 

відсутність ефективної 

диференціації. 

наявність широких 

можливостей виділення 

товарів на ринку; 

різноманітна структура 

попиту на продукцію; 

нецінова конкуренція; 

нерозвиненість стратегії 

диференціації продукції. 

урізноманітнення 

споживачів по цільовому 

використан-ню товару; 

відсутність спеціалізації 

конкурентів на ринку; 

обмеженість можливо-

стей підприємства щодо 

обслуговування всього 

ринку. 

Асортимент виробництва продукції 

гарний основний 

продукт з невеликою 

кількістю модифікацій 

багато різновидів 

товарів, можливості 

широкого вибору. 

асортимент для 

задоволення особливих 

запитів обраного 

сегмента ринку 

Головний принцип організації виробничої діяльності 

пошук можливостей 

для зниження витрат 

без втрати якості 

товару 

пошук нових способів 

кращого задоволення 

запитів покупців 

індивідуалізація товару 

для задоволення 

особливих запитів 

покупців ринку 

 

Проте, найбільш відомою є класифікація конкурентних стратегій 

за Ф. Котлером, який виділив стратегію ринкового лідера (для 

підприємств, що займають значу частку ринку, працюючи за трьома 

стратегічними складовими: розширення рику, підтримання позицій або 

поява нових продуктів); стратегію челенджера (для підприємств, які 

прагнуть досягти лідерства); стратегія послідовника (мета – зберегти 

свою позицію); стратегія нішера (обслуговування одного сегменту 

ринку) [1, с. 83].  
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На міжнародному ринку виділяють чотири різновиди стратегії: 

-  міжнародна – перенесення на закордонні ринки ключових 

компетенцій; 

- мультиринкова – максимальна адаптація до потреб місцевого 

національного ринку; 

- глобальна – здійснення ефективної діяльності та збільшення 

прибутковості через зменшення витрат. Ефективність даної стратегії 

залежить від того, наскільки підприємство прагне мінімізувати витрати; 

-  транснаціональна – спрямована на досягнення двох ключових 

цілей – одночасного скорочення витрат та оперативного реагування на 

особливості місцевого попиту [1, с. 166].  

Таким чином, існує значна кількість стратегій міжнародної 

конкурентоспроможності, які класифікуються за різними ознаками та 

впроваджуються підприємствами залежно від ступеня стандартизації 

бізнесу, ринкової частки, наявності ключових компетенцій та 

конкурентних переваг, тощо. Проте, головною метою  обраної стратегії 

є адаптивність підприємства до змін зовнішнього середовища та  

можливість ефективного використання наявних компетенцій. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. –  

752 с. 

2. Нємцов В.Д., Довгань А.Є. Стратегічний менеджмент. Київ: 

ТОВ «УВПК «Ексоб», 2015. 220 с. 

3. Портер М. Конкурентна перевага: як досягти високого 

результату та забезпечити його стійкість / пер. з англ. Москва : Альпіна 

Бізнес Букс, 2005. 715 с. 

4. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менедж-

мент. Искусство разработки и реализации стратегии: учеб-ник для 

вузов / пер. с англ. Москва: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2015. – 164 с  

 



208 

УДК 340.341.1 

 

І.В. Грабовська (ХНУ, Хмельницький) 

 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОСТІ  

 

Сталий розвиток відбиває сутність особливого стану 

господарської системи в складному ринковому середовищі і 

характеризує гарантію цілеспрямованості її руху в сьогоденні і 

прогнозованому майбутньому. Він синтезує в собі сукупність 

властивостей самої системи і найважливіших складових її комерційної 

та господарської діяльності.  

Сталий розвиток підприємства в поточному періоді слід 

розглядати як його здатність до здійснення економічної діяльності в 

кожен окремий момент часу в умовах невизначеності впливів 

зовнішнього середовища, які порушують нормальне функціонування і 

розвиток підприємства. Динамічний сталий розвиток підприємства 

характеризує вже сам процес розвитку підприємства, постійність і 

безперервність його змін в напрямку вдосконалення з метою переходу 

підприємства на якісно новий рівень діяльності. Відмінною 

особливістю динамічного сталого розвитку підприємства є те, що на 

кожному етапі розвитку відбувається «закріплення» якісних змін, 

поліпшень на основі циклічного відтворення постійної системи 

функцій підприємства, що складає зміст процесу його функціонування. 

Характерними рисами або факторами сталого розвитку 

підприємства чи організації є: фінансова стабільність і позитивна 

динаміка у прибутковості; наявність замовників, клієнтів чи 

споживачів продукції або послуг, тобто джерела доходів підприємства; 

комфортність праці, компетентність, соціальна захищеність у 

забезпечені персоналу – тобто фактори, які створюють конкурентні 

переваги в результативності праці персоналу; позитивний вплив 

результатів діяльності на суспільну свідомість з точки зору охорони 

навколишнього середовища і споживання енергетичних ресурсів; 

позитивна оцінка діяльності підприємства суспільством, персоналом і 

партнерами у бізнесі. 

Для досягнення сталого розвитку суб’єкти господарювання повинні 

акцентувати свою увагу на розвитку: інвестиційно-фінансової сфери 

діяльності; сфери інноваційної діяльності; сукупного потенціалу стійкості; 

системи управління якістю; системи зв’язків і комунікацій; оновленні 

асортиментного ряду; людського капіталу; потенціалу підприємства.  
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Для України, перед якою поставлено стратегічне завдання 

модернізації національного господарства і більш ефективного 

включення у світову економіку, розвиток науково-технологічної та 

інноваційної сфери має вирішальне значення. Створення інноваційної 

системи, яка спирається на використання ринкових механізмів і 

активну державну науково-технологічну та інноваційну політику, 

повинно стати основою для сталого розвитку галузей і секторів, 

заснованих на знаннях, їхньої довгострокової конкурентоспроможності в 

рамках національних кордонів і на світових ринках. 

Дослідження впливу інноваційності на формування 

конкурентоспроможності економічної системи показав, що початковим 

етапом на шляху досягнення конкурентоспроможності виступає 

підприємства, де й починається впровадження різноманітних інновацій, 

які торкаються всіх напрямів діяльності підприємства. Необхідними 

вимогами виконання цього завдання є здійснення інноваційних 

перетворень, бажання та можливості займатися інноваційною 

діяльністю, створення інноваційно-активних підприємств. 

Підприємства досягають конкурентних переваг шляхом використання 

як нових технологій, так і нових методів управління, однак досягнувши 

ці переваги підприємству постійно необхідно удосконалювати інновації 

для утримання конкурентних переваг.  

Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для 

більшості підприємств. Підприємства, які належать до інноваційного 

типу, здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження; 

створюють нові або удосконалюють існуючі продукти та технології; 

використовують у своїй діяльності відповідні ресурси (наукові, 

технічні, технологічні, фінансові, управлінські, організаційні, 

економічні, соціальні), правовий захист, комерціалізацію та трансфер 

технологій, які сприяють стійкості та розвитку організації. 

Напрями створення сприятливих умов розвитку інноваційної 

діяльності підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності 

на внутрішньому та закордонних ринках є наступні: унікальний товар, 

який приносить споживачу додаткові переваги; потужна маркетингова 

орієнтація на ринок і клієнта; глобальна концепція товару, який 

первісно орієнтований на міжнародний ринок; інтенсивний первісний 

аналіз з метою виділення відповідних ресурсів і техніко-економічного 

обґрунтування, значна частка бюджетних коштів в інноваційних 

витратах підприємств; перелік конкретних завдань, вибір цільового 

ринку; міжфункціональна координація (НДДКР – виробництво – 

маркетинг); попередній відбір з метою максимізації успіху і мінімізації 

ризиків; контроль за перебігом розробки.  
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Для вітчизняних підприємств процес входження у простір 

глобальної конкуренції засвідчує складність багатоаспектної взаємодії з 

закордонними фірмами, що передбачає необхідність мобілізації їх 

соціально-економічного і науково-технічного потенціалу для реалізації 

стратегій сталого розвитку: розширення науково-технічних зв’язків і 

співпраці міжнародних наукових інституцій; зменшення тривалості 

розробки та впровадження нових товарів з одночасним підвищенням їх 

наукомісткості та технічної складності скорочення життєвого циклу 

товарів та комерціалізації процесу продукування технічних знань, 

інформаційних технологій; інтеграції національних інноваційних 

систем через утворення мереж корпоративних, промислових і 

регіональних кластерів;  посилення процесів злиття та поглинання 

інноваційних компаній з метою удосконалення продукції, модернізації 

технологічної бази, використання глобального науково-дослідного 

потенціалу; зростання частки іноземного фінансування наукових 

досліджень та створення дослідницьких підрозділів ТНК. 

В умовах вироблення моделі сталого розвитку економіки на 

засадах інноваційності вирішення потребують питання підсилення 

інноваційної орієнтованості національної економіки, виявлення 

взаємозалежності та зв’язку між складовими інноваційної та соціально-

економічної політики з боку держави.  
В цих умовах основними завданнями державної інноваційної 

політики має стати створення ефективної структури державного 
управління, конкурентоздатної податкової системи, привабливих умов 
для розвитку інноваційного бізнесу, збільшення продуктивності 
підприємництва, зокрема, завдяки якісним державним послугам; 
вдосконалення діяльності державного сектору НДДКР, сфери захисту й 
охорони прав інтелектуальної власності, державної підтримки 
наукоємного бізнесу, особливо малого та середнього; стимулювання 
інвестицій, передачі та просування інновацій, експортної діяльності 
інноваційної продукції; збільшення рівня знань і навиків людського 
потенціалу; створення венчурних фондів. 

Таким чином, на сучасному етапі світового економічного 

розвитку головною ознакою конкурентоспроможності стає її 

іноваційність, тобто здатність системи до безперервного розвитку, 

оновлення та змін діяльності на основі засвоєння нововведень. 

Інноваційність також означає використання різного роду потенціалу, а 

саме: науково-технічного, інформаційного та інтелектуального, задля 

досягнення поставлених цілей функціонування компанії. Зазначене 

вище дає змогу ще раз підтвердити важливість впливу інноваційних 

процесів в забезпеченні високих показників діяльності суб’єкту 

господарювання та розвитку його стійких конкурентних переваг. 
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Управління інвестиційною діяльністю торговельних підприємств 

потребує в період сталого розвитку економіки України правильних 

євроінтеграційних підходів в управлінні джерелами інвестування, 

оскільки їх обсяги та якісні складові безпосередньо впливають на 

ефективність інвестування та визначають перспективи розвитку 

підприємства в торговельній галузі. Тому виявлення можливих джерел 

фінансування інвестиційної діяльності, особливості їх використання та 

безпосередній вплив кінцеві результати діяльності торговельного 

підприємства мають не тільки прямий інтерес в глибокому 

теоретичному дослідженні, а набувають великого практичного 

значення. Широке трактування джерел фінансування інвестиційної 

діяльності як ресурсів дозволяє під інвестиційними ресурсами розуміти 

всі форми капіталу, які залучаються для здійснення вкладень в об’єкти 

реального, а також фінансового інвестування [1]. 

В наукових працях вчених виділяють внутрішні та зовнішні 

джерела фінансування [2,3,4,5]. 

При використанні власних джерел на фінансування всіх видів 

інвестицій суттєво знижується ризик банкрутства підприємства, його 

подальша ліквідація. Початковим капіталом виступає зареєстрований 

(пайовий) капітал підприємства. В момент заснування підприємства за 

рахунок зареєстрованого капіталу відбувається формування оборотних 

і необоротних активів. На наступних етапах функціонування 

підприємства зареєстрований капітал виступає основою власного 

капіталу та власних джерел фінансування торговельного підприємства, 

а найбільш привабливим для фінансування інвестиційної діяльності 

торговельних підприємств стає їх прибуток. Привабливість даного 

джерела обумовлена доступністю та простим механізмом залучення 

інвестицій в будь-який інвестиційний процес. 

Окрім того, прибуток забезпечує подальший розвиток 

господарської діяльності підприємства, набуває важливого значення для 

підвищення його конкурентоспроможності та ринкової вартості. Зі 

зростанням обсягу прибутку зменшується потреба у залученні додаткових 

фінансових ресурсів інвестування. Оскільки розмір прибутку має суттєвий 

вплив на можливість здійснення інвестицій, розглянемо обсяги чистого 
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прибутку (збитку) та частку прибутку у чистому доході досліджуваних 

торговельних підприємств Дніпропетровського регіону (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Обсяг чистого прибутку (збитку) у чистому доході 

торговельних підприємств Дніпропетровської області за 2014-2018 рр. 
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З розглянутих торговельних підприємств ТОВ «Гідротерм» є 

збитковим на протязі всього періоду дослідження, окрім 2017 року, 

тому на даному підприємстві відсутня така складова фінансування 

інвестиційної діяльності як прибуток. Підприємства ТОВ «Руш», ТОВ 

«Технопарк Плюс», ТОВ «Ласка –К», ТОВ «Чайний дім», ТОВ «Пивна 

Гільдія» (у 2016 р. отримало збиток 603,6 тис. грн) загалом можна 

вважати прибутковими, але жодне із них не демонструє стабільного 

зростання за аналізований період. Збільшення або зменшення питомої 

ваги чистого прибутку (збитку) відбувалось досить хаотично, що 

свідчить про нестабільний характер їх господарської діяльності та 

можливості накопичення власних коштів фінансування інвестиційної 

діяльності торговельних підприємств. 

І лише в ТОВ «Руш» спостерігається  тенденція до збільшення 

прибутку, сума прибутку в 2018 році перевищувала прибуток 2015 року 

на 225144 тис. грн. 

Даний аналіз виявляє резерви пошуку необхідних інвестиційних 

ресурсів, вибору ефективних обʼєктів інвестування для ефективного 

управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства. 

Отже, власні ресурси торговельних підприємств 

Дніпропетровського регіону виступають основним джерелом 

фінансування для невеликих інвестиційних проєктів або для простого 

чи розширеного відтворення економічного потенціалу.  

 

Інформаційні джерела: 

1. Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних 

ресурсів / Л.А. Феняк // Ефективна економіка. - 2017.- № 6 

[Електронний ресурс] http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5663 

2. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування. Підручник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. 

3. Гриньова В.М. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова, В.О. 

Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008. – 458 с. 

4. Омельянович  Л.О., Веретенникова О.В., Рудеко О.Ю., 

Фірсов Д.В. Інвестування: підручник. Київ: Знання, 2012. 278 с. 

5. Фінансовий менеджмент: навч. посіб./Крамаренко Г.О., 

Чорна О.Є. Київ: ЦНЛ, 2016. 520 с. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5663
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О.В. Жилякова, канд. екон. наук (ХДУХТ, Харків) 

 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ – СКЛАДОВА СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Ідея щодо сталого розвитку суспільства, яка з’явилась ще у 

другій половині ХХ століття, набула особливої актуальності останні 

десятиріччя. Причинами підвищеної уваги науковців до питання 

відмови від моделі індустріальної економіки стали фінансово-

економічна криза 2008-2009 рр., збільшення кількості техногенних 

катастроф, природних катаклізмів та їх наслідків, погіршення в 

глобальних масштабах здоров’я людини, соціального й економічного 

становища більшості населення планети. Велика частка наукових 

досліджень полягає у баченні концепції сталого розвитку на перетені 

соціальної, економічної та екологічної складових розвитку суспільства. 

Достовірність цієї точки зору підтверджують явища які відбуваються 

останнім часом у суспільному житті. Деякі корпорації почали 

оприлюднювати  звіти про свою діяльність, які містять розділи щодо 

сталого розвитку. Так, компанія Coca-Cola останні два роки 

оприлюднює звіт зі сталого розвитку, який серед інших включає 

розділи щодо забезпечення якості продукції, впливу на навколишнє 

середовище, охорони праці та безпеки виробничої діяльності, 

споживання, утилізації відходів споживання, розвитку місцевих 

співтовариств. 

На особливу увагу, на наш погляд, заслуговує підвищення 

інтересу суспільства до концепції відповідального споживання. 

Унікальність цього явища полягає у тому, що воно позитивно 

оцінюється, підтримується та набуває розвитку як на рівні 

міжнародних організацій, так і на рівні окремих галузей, підприємств 

та населення. Відповідальне споживання (англ. responsible 

consumption), або розумне чи стійке споживання, характеризує 

економне використання природних ресурсів в рамках задоволення 

тільки необхідних потреб. Відповідальне споживання, про яке піде 

мова, полягає не тільки в розумному використанні природних багатств, 

але й в формуванні певної екологічної культури та засад здорового 

способу життя людини в XXI столітті. 

Міжнародна організація ПРООН, будучи агентством Організації 

Об'єднаних Націй, що спеціалізується на питаннях розвитку, підтримує 

стратегічні ініціативи, спрямовані на розвиток потенціалу, аби сприяти 

всебічному зростанню і сталому людському розвитку. Відповідальне 
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споживання займає 12 місце серед глобальних цілей сталого розвитку, 

сформованих організацією на 2015-2030 роки, що стало основою 

Проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. Ця ціль, 

звичайно, поступається місцем таким як подолання бідності, голоду, 

міцне здоров’я населення, гендерна рівність, відновлювана енергія, але 

концепція сталого розвитку вимагає поступового та одночасного 

вирішення проблем та досягнення стратегічних цілей сталого розвитку. 

Підтримка ідеї відповідального споживання суспільством набула 

різних форм та методів впровадження, продовжуючи та поширюючи 

ідеологію антиконсьюмеризму. Ознаками сучасності стали форуми, 

сайти, інші веб ресурси, інтернет спільноти, друковані видання 

присвячені цьому питанню. 

Ідея відповідального споживання знайшла відгук і серед 

підприємств роздрібної торгівлі. Впроваджується вона досить 

багатогранно: стимулювання відмови покупців від використання 

пластикової упаковки, зменшення використання паперових носіїв 

інформації (чеки, інформаційні та рекламні буклети, тощо), 

впровадження практики прийому на переробку споживчих товарів, їх 

обмін та інші. 

Промислові підприємства мають більше можливостей для 

впровадження концепції сталого розвитку суспільства, але не завжди їх 

використовують. Подальший розвиток прогнозується більше у частині 

забезпечення екологічної безпеки підприємствами промисловості. 

Таким чином, ідея відповідального використання є складовою 

сталого розвитку суспільства, реалізація якої стає ілюстрацією 

одночасного досягнення економічних, соціальних та екологічних цілей 

розвитку людства. 

Враховуючи, актуальність, практично доказану ефективність та 

запит суспільства, на наш погляд, відкриваються нові перспективи для 

наукових досліджень, вектором яких є розробка методів, способів, 

механізмів стійкого споживання, теоретичне обґрунтування їх 

ефективності. 

 



216 

УДК 338.012:339.5 

 

Н.Б. Кащена, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Новітні тренди розвитку ритейлу формують відповідне 

полісуб’єктне середовище, особливостями якого є динамічність, 

високий ступінь невизначеності ведення бізнесу й поступове 

перенасичення ринку різноманітними товарами і послугами, та 

потребують швидкого реагування на стрімкі зміни бізнес-оточення та 

потреб стейкхолдерів. Дієвим інструментом усунення або зменшення 

несприятливого впливу цих змін є ефективне управління економічною 

активністю підприємницьких структур. Ефективність управлінських 

рішень в сфері активізації економічної діяльності визначається високим 

рівнем компетентності управлінського персоналу підприємства, 

умінням своєчасно реагувати на зміну ринкової ситуації і розробляти 

дієві механізми адаптації до нових умов функціонування. Як наслідок – 

зростає науковий і практичний інтерес до формування нової концепції 

управління економічною активністю торговельного підприємства, яка 

орієнтована на своєчасну реакцію, адаптацію та запобігання 

негативного впливу бізнес-середовища і ґрунтується на новітніх 

наукових розробках та прогресивному досвіді в сфері адаптації ритейлу 

до вимог ринку. 

Усвідомити багатоаспектність теоретичних, методичних та 

прикладних питань управління економічною активністю торговельного 

підприємства дозволяє запропонована загальна (генеральна) концепція, 

яка є складовою стратегічного управління підприємством і забезпечує 

реалізацію всіх функцій управлінського впливу (безпосередньо 

управління – регулювання, планування, організація виконання, 

мотивація, координація, контроль; інформаційної підтримки 

управління – прогнозування, облік, аналіз, контроль) на об’єкт 

управління (економічна діяльність торговельного підприємства та її 

активізація). Вона охоплює всі основні складові управління 

економічною діяльністю, виділяє ключові напрями її активізації з 

орієнтацією на адаптацію до мінливих умов бізнес-середовища і 

потреби стейкхолдерів, посилення ринкових позицій та забезпечення 

економічного зростання торговельного підприємства. На її основі 

можуть розроблятися часткові (спеціальні) концепції управління 

економічною активністю підприємства торгівлі, що засновані на 

виокремленні складових економічної активності. В контексті 
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активізації економічної діяльності підприємства такими концепціями є 

виробнича, фінансова, управлінська, кадрова, ринкова, інноваційна, 

інвестиційна тощо.  

Архітектурна побудова запропонованої концепції адаптивного 

управління економічною активністю підприємства торгівлі передбачає 

виділення чотирьох компонент, інтеграція яких сприяє прийняттю 

обґрунтованих рішень в сфері активізації економічної діяльності 

підприємницьких структур ритейлу: 

− загально-установча – визначає об’єкт; предмет, мету, 

завдання, функції, детермінанти, закони, теорії, парадигми та критерії 

ефективності реалізації певних управлінських дій; 

− теоретико-методологічна – визначає основні базові категорії 

та поняття та методологічне підґрунтя для вирішення завдань 

управління активізацією економічної діяльності підприємства та оцінки 

його ефективності в цілому та у розрізі окремих складових (у вигляді 

визначених підходів і принципів та прийомів і методів сканування, 

моніторингу середовища, діагностики, прогнозування та оцінки 

результатів управління тощо);  

− змістовно-сенсова – є «ядром» концепції та проекцією 

сукупності закономірностей, особливостей та розвитку економічної 

активності, виявлених із залученням зафіксованих теоретико-

методологічних підстав. Її подання знаходить відображення у вигляді 

стратегії, системи, оптимального процесу і дієвого механізму 

управління, та дозволяє: оцінити сучасний стан економічної діяльності 

підприємства; виявити детермінанти і напрями її активізації; 

простежити перспективи потенціалу формування економічної 

активності та її розвитку; технологічно грамотно організувати роботу з 

управління нею; отримати достовірні результати і розширити уявлення 

про економічну активність торговельного підприємства в науковому і 

практичному плані; 

− забезпечувальна – забезпечує ресурсну, інформаційну, 

організаційну, методичну та технічну підтримку прийняття рішень в 

сфері управління економічною активністю підприємств торгівлі. 

На відміну від існуючих розроблена концепція управління 

економічною активністю підприємства торгівлі базується на сучасних 

теоріях і парадигмі полісуб’єктного менеджменту економічних систем, 

що дозволяє більш обґрунтовано підходити до формування стратегії, 

системи, процесу та механізму управління, і сприяє ефективному 

вирішенню завдань з покращення потенціалу формування та 

підвищення рівня економічної активності торговельного підприємства. 
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О.В. Кот, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

К.О. Твердохліб (ХДУХТ, Харків) 

 

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

ОЦІНКИ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

В сучасному світі методи ефективного функціонування 

економічної системи ґрунтується на створенні й експлуатації нових 

знань, на інноваційному підприємницькому підході та характері 

капіталу. В зарубіжних країнах протягом багатьох років 

розробляються  комплексні індикатори науково-технічного та 

інноваційного розвитку. У вітчизняній економіці впровадження 

інноваційних процесів пов’язано з певними проблемами, про що 

свідчить низька позиція України у світовому інноваційному рейтингу. 

Вихідні правові передумови державної інноваційної політики 

закладено в Конституції України. Ст. 54 гарантує громадянам свободу 

наукової і технічної, а також інших видів творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. Основними 

нормативними документами оцінки стану інноваційної діяльності в 

Україні є закон України «Про інноваційну діяльність», «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та постанова 

Кабінету 5 Міністрів України від 28.12.2016 № 1056 «Деякі питання 

визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки». В цій 

постанові визначено сім стратегічних пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності та 41 середньостроковий пріоритетний напрям 

інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр. 

Пріоритетними напрямками визначення економічного зростання 

країни в цілому є оцінка основних показників інноваційної 

діяльності. Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-

науковців визначається як кризовий і таким, що не відповідає 

сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених 

країнах і потребам інноваційного розвитку. Україна належить до групи 

країн з дуже низьким рівнем високотехнологічної продукції в експорті 

(5 %), у той час як у середньому в світі цей показник досягає 21 % 

(Філіппіни – 65 %, Ірландія – 41 %, США – 32 %). 

Для більш детальної оцінки стану вітчизняних інновацій  за 

основними видами діяльності доцільно використовувати аналітичну 

довідку «Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій в Україні», що щорічно проводиться українським 
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інститутом науково-технічної експертизи та інформації та 

оприлюднюється Міністерства освіти і науки України. 

Задля більш детальної оцінки стану інноваційної діяльності 

(інноваційний потенціал, технологічну та інноваційну 

конкурентоспроможність) Україна представлена у кількох 

міжнародних рейтингах. Найбільш авторитетними є Індекс 

інноваційного розвитку агентства Bloomberg (Bloomberg Innovation 

Index), Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index), 

Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global Competitiveness 

Index), Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло 

(Innovation Union Scoreboard), Глобальний індекс 

конкурентоспроможності талантів (Global Talent Competitiveness Index), 

Оцінка готовності до майбутнього виробництва (Readiness for the Future 

of Production Assessment). Слід зазначити, що за минулий рік Україна 

вибула з топ-50 найбільш інноваційних країн світу за рейтингом 

інновацій-2019 агентства Bloomberg. Проте серед сильних сторін 

держави варто відзначити такі показники, як створення знань і 

результати наукових досліджень, що ми вважаємо пріоритетним 

напрямком розвитку. 

Стратегічною лінією країн – членів Європейського союзу (ЄС) в 

області інноваційної діяльності є концентрація фінансових ресурсів на 

ключових напрямках, а саме: створення єдиної для всіх країн – членів 

ЄС бази даних, що акумулює й регламентує комплекс мінімально 

необхідних процедур і формальностей для створення інноваційних 

підприємств; підтримку малих і середніх підприємств із метою 

правового захисту від незаконного копіювання розроблених технологій 

або продукції, що випускається; створення механізму фінансової 

підтримки малих і середніх підприємств, надання їм допомоги в 

підготовці, реєстрації й підтримці патентів, з огляду на досвід роботи 

національних і європейських патентних бюро; удосконалювання 

системи фінансування інноваційної діяльності підприємств; уведення 

більш досконалого податкового механізму, що дає значні пільги 

підприємствам, які розробляють і випускають інноваційну продукцію; 

створення на підприємствах і в компаніях умов, що стимулюють 

підвищення освітнього рівня працівників. 

Найближчі роки в своїх стратегічних напрямках Україна буде 

дотримуватися розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 

липня 2019 р. № 526-р 10 «Про схвалення Стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року». Цим розпорядженням 

передбачено розробку проекта плану заходів на 2019-2021 роки з 

реалізації стратегії та починаючи з 2022 року розробляти та подавати 
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на розгляд Кабінету Міністрів України проекти трирічних планів 

заходів з реалізації стратегії. 

Стратегічну мету з формування в Україні високорозвинутої 

соціально орієнтованої економіки, що базується на знаннях та 

інноваціях, передбачено Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», 

схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5.  

Сучасна нормативно-правова база (закони, укази Президента, 

підзаконні акти у формі постанов Уряду, наказів центральних органів 

виконавчої влади тощо) стосовно науково-технічної та інноваційної 

діяльності налічує близько 200 документів.  

Інтеграції України до Євросоюзу вимагає зближення та 

адаптацію нормативно-правової  бази до тієї моделі розвитку, яка 

прийнята ЄС за базову, тобто моделі інноваційного розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Український бізнес, підприємницькі структури ще з часів 

становлення української держави, спрямовують свої інвестиції у 

найприбутковіші галузі господарської діяльності. Оскільки, як 

зазначено у ст. 42 Господарського кодексу України: «Підприємництво 

– це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку» [1]. Саме одержання прибутку, 

його максимізація є найголовнішою метою сучасного 

підприємницького сектору. Але сучасні підприємці, орієнтуючись 

лише на економічні результати, «забувають» про соціальні результати, 

прописані в Господарському кодексі. Тим самим загострюються 

соціальні проблеми країни – низькі зарплати та пенсії, зростання цін, 

безробіття, високі комунальні платежі та інші. 

Сьогодні динамічно розвиваючись в європейських країнах, 

соціальне підприємництво вирішує проблеми безробіття, соціального 

захисту, громадського залучення тощо. Головна місія соціального 

підприємництва – приносити користь суспільству [2]. 

Поняття «соціальне підприємництво» відносно нове й 

незрозуміле для більшості українців, хоча Європа з ним знайома вже 

довгий час.  

Соціальне підприємництво – це нестандартний підхід, соціальна 

відповідальність. Соціальні підприємці – це новатори, які 

використовують інноваційні ідеї та різні ресурси для вирішення 

соціальних проблем. Їхня діяльність приводить до стійких позитивних 

соціальних змін і поширюється на такі галузі, як освіта, охорона 

довкілля, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо. Метою 

соціального підприємництва є задоволення потреб суспільства за 

рахунок отримання прибутку від бізнесу.  

Соціальне підприємництво засновується на соціальному капіталі 

громадських організацій і стає особливо дієвим у контексті місцевої 

громади. Такий інноваційний інститут розвитку покликаний 

задовольнити ті потреби членів громади, які державний сектор не може 

задовольнити, а приватний ігнорує. 
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У ролі соціальних підприємців сьогодні виступають в основному 

некомерційні організації, які розвивають свою господарську діяльність. 

Тобто, саме цей сегмент може бути базою для формування і розвитку 

соціальних підприємств [3]. 

Найпоширеніше визначення соціального підприємництва 

належить Грегорі Дізу, який виділив п’ять факторів, що його 

визначають [4]: 

- прийняття на себе місії створення і підтримки соціальної 

цінності (блага); 

- виявлення й використання нових можливостей для реалізації 

вибраної місії; 

- здійснення безперервного процесу інновацій, адаптації та 

навчання; 

- рішучість дій, не обмежена географічним розміщенням 

ресурсів; 

- висока відповідальність підприємця за результати своєї 

діяльності – як перед безпосередніми клієнтами, так і перед 

суспільством.  

Соціальне підприємництво допомагає виконувати такі функції:  

- надавати державні послуги в новий спосіб і задовольняти 

потреби громади; 

- створювати робочі місця; збагачувати професійний досвід 

людей; 

- розвивати громади, залучаючи до громадського життя 

маргіналізовані групи;  

- знижувати соціальну напругу;  

- розширювати активність громадян, які можуть самостійно 

розв’язувати свої проблеми та брати відповідальність за своє життя; 

- відроджувати сільські й міські території та поліпшувати їхню 

соціальну інфраструктуру;  

- підтримувати громадські ініціативи, інноваційні проекти й 

творчу активність тощо.  

Отже, соціальне підприємництво виконує функції адаптації до 

кризових умов [5]. 

Найбільшою проблемою розвитку соціального підприємництва є 

те, що соціальні підприємці не мають змогу конкурувати за фінансові 

ресурси з іншими підприємствами. У соціальних підприємств, що 

створюються для вирішення соціальної проблеми, як правило, 

стартових інвестицій немає [6]. 

Для розвитку соціального підприємництва в Україні необхідні 

певна підтримка з боку держави: пільгове оподаткування, або 

звільнення від податків, пільгове кредитування, або надання 
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безвідсоткових кредитів тощо. Також розвитку соціального 

підприємництва сприятиме поширення інформації серед населення про 

ідеї та напрямки соціального підприємництва. Функціонуючий бізнес в 

Україні повинен відчути переваги здійснення соціального 

підприємництва, перейти на новий рівень бізнесу, що має на меті 

покращення якості життя населення країни, а особливо – соціально 

незахищених верств населення. 
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ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В епоху науково-технічного прогресу швидкий розвиток 

технічних і технологічних можливостей виробництва часом 

випереджає розвиток потреб середнього покупця. Задачею 

конкурентоздатного виробника стає визначення свого цільового 

сегмента ринку і пропозиція йому товарів і послуг, що повинні стати 

бажаними і спричинити за собою розширення ринків збуту.  

В області виробництва і розподілу традиційних товарів теж 

відбуваються революційні процеси. Вони пов’язані з тим, що споживач 

потребує товар не тільки в достатній кількості і якості, що 

поставляється йому якнайшвидше, але й можливості зробити вибір. Це 

у свою чергу припускає необхідність виробництва і розподілу 

широкого різноманіття товарів у рамках кожної товарної групи, 

здатного задовольнити специфічні запити всіляких груп споживачів. 

 Мова йде про настання епохи консюмеризму (споживач) у тому 

сенсі, що її змістом виступають швидке виробництво і доставка 

високоякісних товарів або послуг у достатній кількості й у достатній 

розмаїтості, здатних задовольнити специфічні реальні і потенційні 

потреби індивідуальних споживачів.  

У сучасних же умовах консюмеризм знову виходить на ринок 

економічної діяльності, але в новій якості, як вимога зробити масове 

виробництво товарів, здатним гнучко модифікуватися, вловлюючи 

специфічні нестатки окремих споживачів і впливаючи на їх 

формування.  

Вимогою епохи консюмеризму виступає відсутність споживчої 

незадоволеності в цілому, а критерієм конкурентоспроможності – 

товарна специфікація, тобто випуск товарів на основі прогнозування і 

формування споживчих нестатків цільових груп споживачів. Для того 

щоби забезпечити отримання прибутку,необхідно якомога 

максимально задовольнити потреби споживачів. Для того щоби це 

зробити,треба постійно розвивати та втримувати свої конкуренті 

переваги. 

В економіці будь – якої країни, незалежно від домінуючих 

соціально-економічних умов, необхідно вирішувати три основні 
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економічні завдання: яку продукцію виробляти, як її виробляти і для 

кого?  

Світова економіка переконує, що, хоча існують різні варіанти, ці 

завдання реалізуються по суті в межах двох моделей господарювання: 

командно – адміністративної і товарної або ринкової. 

Ринкова модель господарювання становить таку суспільну 

норму організаціях виробництва, за якої усі питання вирішуються на 

основі вільної взаємодії споживачів і виробників на ринку. У 

ринковому господарстві постійно відбуваються процеси 

пристосування, які сприяють встановленню правильного 

співвідношення попиту, пропозиції, прогресивним структурним 

зрушенням, підвищенню якості і конкурентоспроможності продукції, 

збалансуванню матеріально – фінансових пропорцій.  

Ринкова модель господарювання дозволяє без примусу 

спрямовувати ресурси туди, де вони необхідні, і перерозподіляти їх у 

разі зміни попиту. Усі ці процеси відбуваються у рамках такої складної 

економічної категорії як конкуренція.  

Традиційно існує багато підходів до визначення даного поняття, 

але ми не будемо довго зупинятися на його трактовці. Хочеться лише 

відмітити що у найбільш загальному розумінні конкуренція являє 

собою суперництво між суб'єктами ринкового господарства за 

найбільш вигідні умови виробництва, продажу і купівлі товарів.  

Узагальнюючи усі вищевикладені погляди, можна сказати, що 

конкурентоспроможність фірми – це її здатність ефективно 

витримувати конкуренцію за допомогою певних переваг. В даному 

випадку під ефективністю розуміємо здатність організації 

функціонувати в ринкових умовах та отримувати при цьому прибуток, 

що буде достатнім для його подальшого розвитку та задоволення 

фінансових потреб власників. 

Для того, щоби витримувати суперництво на будь-якому ринку 

(фінансовому, промисловому, торговельному) підприємство, або фірма, 

має неодмінно дбати про свою конкурентоспроможність. Саме в цьому, 

на мою думку, полягає актуальність даної проблеми: якщо ти не дбаєш 

про забезпечення конкурентних переваг – ти вибуваєш з гри. 
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Я.А. Полякова, канд. экон. наук, доц. (ХНЭУ им. С. Кузнеца, Харьков) 

 

АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экономические исследования представляют собой один из 

основных элементов в системе принятия управленческих решений в 

современной практике бизнеса. Необходимость включения 

экономических исследований в управленческий механизм является 

результатом развития экономических систем многих государств по 

принципам открытой экономики и формирования соответствующих 

информационных потоков и баз систематизации информации [1]. 

Последние десятилетия субъекты рынка актуализировали свою 

деятельность в области изучения внешней среды, что обьяснимо 

существенными изменениями внешних для бизнеса факторов. На 

уровне непосредственного окружения предприятия достотачно 

интенсивно изменяется клиентская составляющая бизнеса: 

преимущественно ценности, потребности, что предопределяет спрос на 

предлагаемый продукт. Среди факторов опосредованного воздействия 

наиболее сильное влияние оказывают политико-экономические и 

социально-культурные факторы [2]. 

Перед руководством предприятий возникает множество новых 

задач, решение которых не может быть принято на основе 

«отработанных» алгоритмов мышления и действий. Возникающие 

задачи являются принципиально новыми для существующих бизнес 

моделей организации бизнеса, поэтому их успешное разрешение 

требует разработки новых алгоритмов, приемов и подходов. 

Развитие современных экономических систем на современном этапе 

характеризуется необходимостью гибкой и своевременной реации на 

многоуровневые возмущения различных уровней локализации. После 

интенсивного периода приватизации и возникновения предприятий 

различных форм собственности, следующим периодом развития 

экономических систем является развитие интеграционных процессов, что 

приводит к глобализации конкурентной борьбы и появлению «лидеров» по 

отраслям промышленности и видам деятельности в различных 

географических регионах международного бизнеса.  

Данные тенденции способствовали видоизменению системы 

стратегического управления предприятиями в систему стратегического 

предпринимательства с элементами обучения, что предполагает 

необходимость систематического проведение углубленного анализа 
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внешней и внутренней среды функционирования бизнеса, создания 

постоянно действующих информационных систем и баз данных с 

целью распознания закономерностей исследуемых процессов и 

прогнозирования будущих изменений. 

Базисом внедрения вышеописанных изменений является 

интеграция экономических исследований в современную практику и 

модели ведения бизнеса, с последующим обособлением 

исследовательских функций в качестве юридически независимой 

организационной единицы. При этом, алгоритм экономического 

исследования в укрупненном виде может быть разделен на несколько 

этапов: формирование цели исследования; выбора метода организации 

исследовательского процесса; поиск способов организации доступа к 

необходимым данным; сбор информации; методологическое 

обеспечение анализа и систематизации полученных данных; написание 

отчета и разработка рекомендаций по усовершенствованию бизнес 

практики предприятия. 

Для каждого из приведенных выше этапов характерны свои 

этапы, сроки и особенности организации.  

На этапе формирования цели исследования составляется общий 

план экономического исследования, формируются основные гипотезы, 

цели, контрольные вопросы и происходит дальнейшая детализация 

концептуального процесса проведения экономического исследования. 

На этапе выбора метода организации исследовательского 

процесса необходимо акцентировать внимание на концепциях 

организации исследований, что в дальнейшем предопределяет выбор 

стратегии исследовательской деятельности, возможные источники 

информации и уровень валидности полученной информации.  

Достаточно важным и длительным в организации процесса 

экономических исследований является период поиска способов организации 

доступа к необходимым источникам данных. На этом этапе решаются 

вопросы физического доступе к необходимой информации и организация 

процесса ее периодического обновления на протяжении всего периода 

исследования. Кроме того возникают вопросы развития новых контактов, 

единой интерпретиции терминов, заинтересованности, доверия и надежной 

защиты полученных данных, что в целом связано с этическими аспектами 

функционирования бизнеса.  

Организация процесса проведения экономических исследований 

на этапе сбора информации существенным образом зависит от объема 

и типа генеральной совокупности или выборки, что в последствии 

непосредственно влияет на надежность полученных данных и 

адекватность рекомендаций. В целом различают детерминированные и 

случайные типы выборок, использование которых зависит от целей и 
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бюджета исследований. Однако в экономических исследованиях 

рекомендуется использовать случайные типы выборок. При этом, 

объем оптимальной выборки определяется на основе статистических 

методов.  

Анализ надежности полученных результатов исследования 

проводится на основе кодирования недостающих данных, взвешивания 

показателей, контроля ошибок. Обработка результатов с целью 

принятия управленческих решений предполагает расчет 

статистических показателей моды, медианы, среднего значения, расчет 

пропорций и трендов с целью их дальнейшего сравнения, проверки 

связей и рассчета соотвествующих отклонений.  

Заключительной стадией проведения экономических 

исследований явлется написание отчета, визуализация полученных 

результатов и разработка рекомендаций для решений проблемы, 

сформулированной в качестве цели проводимого экономического 

исследования.  

Таким образом, важно отметить, что каждое экономическое 

исследование должно иметь не более одного предмета исследования, 

иначе достоверность полученной информации значительно снижается. 

Алгоритм проведения исследования представляет собой 

систематизацию планируемых мероприятий с конкретизацией базы, 

источников и времени проведения. После разработки и согласования 

алгоритма экономического исследования разрабатывается бюджет 

проводимых мероприятий и составляется смета, которая включает в 

себя все затраты, связанные с организацией подготовкой и 

проведением необходимого экономического исследования, что 

предопределяет его финансовый результат. 
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ПОБУДОВА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ 

ТОРГІВЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  

 

Протягом декількох років соціальні мережі повністю змінили 

бізнес-середовище і способи спілкування підприємств. Галузь 

роздрібної торгівлі була однією з перших, хто запровадив соціальні 

мережі у маркетингову діяльність, щоб розповсюдити свій бренд для 

залучення нових клієнтів. Згідно з дослідженням Mc Kinsey Global 

Institute Study, 85 % підприємств сфери торгівлі використовують 

соціальні мережі в маркетингових цілях в порівнянні з 66 % 

підприємств з інших галузей [1]. 

Платформи соціальних мереж надають роздрібним 

підприємствам можливість персоналізувати споживчий досвід. Проте 

багато операторів роздрібної торгівлі все ще вважають, що соціальні 

мережі – це просто інструмент маркетингу і продажів. Підприємства, 

які використовують соціальні технології, щоб просувати тільки 

рекламні оголошення і промо-акції, можуть знецінити довгострокову 

стратегічну мету діяльності, якщо не будуть використовувати інші 

переваги соціальних мереж. При правильному використанні соціальні 

мережі стають відмінним інструментом збільшення продажів, 

залучення нових клієнтів і розвитку бізнесу. 

На сучасному етапі цифровізації економіки та економічної 

діяльності підприємств все більше практиків звертаються до проблем 

використання маркетингу у соціальних мережах, пропонують свої 

варіанти вирішення поставлених завдань збільшення конверсії, 

лідогенерації та отримання прибутку. Проте у наукових колах ця сфера 

використання маркетингу досліджено недостатньо, вона потребує 

наукового узагальнення та поглиблення. 

Перш за все, визначимо основні цифрові канали, інструменти та 

технології, що впливають на ефективність маркетингової стратегії 

просування продукції підприємств торгівлі на світовому ринку: 

можливість управління контентом: візуальна та пізнавальна веб-

сторінка, яка направляє замовника до відповідної інформації; 

використання електронного маркетингу та цифрових 

інформаційних бюлетенів для надання спеціальної інформації та 

залучення трафіку на веб-сайт або веб-магазин, а також подальшого 

спілкування та взаємодії з клієнтом; 
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маркетинг та оптимізація пошукових систем (SEM/SEO): 

інструменти та стратегії, які використовуються для того, щоб веб-сайт 

підприємства відображався в найвищих результатах при використанні 

пошукових систем, які є домінуючими на кожному ринку; 

електронна комерція та онлайн-ринок, тобто продаж товарів в 

Інтернеті через веб-сторінку підприємства або на платформах 

електронної комерції, наприклад Amazon або Alibaba; 

соціальні медіа: соціальні платформи, які дозволяють компаніям 

неофіційно працювати з аудиторією, а також створювати амбассадорів 

бренду серед клієнтів, партнерів та працівників; 

мобільні пристрої: портативні пристрої, які створюють 

додатковий інтерфейс для маркетингу та продажу, що дозволяє 

підприємствам охопити клієнтів у реальному часі; 

цифрові інструменти для сегментації клієнтів: інструменти та 

програми для збору та аналізу поведінки клієнтів та переваг на ринках 

за рахунок великої кількості даних, так званих «bigdata»;  

створення цифрових міжнародних ланцюгів цінностей, що 

поєднують різні операції, також відомих як «інтелектуальна 

інфраструктура».  

Соціальні медіа зробили революцію в усіх галузях, поліпшивши 

канали зв'язку. Найбільш помітні переваги та вигоди від соціальних 

мереж отримав роздрібний сектор. Соціальні мережі, такі як Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Instagram і Google Plus створили співтовариство, яке 

допомагає роздрібній галузі просувати бізнес. Отже, до основних 

переваг використання соціальних мереж в маркетинговій стратегії 

підприємств торгівлі можна віднести наступні [2]: 

1. Прямий контакт: соціальні мережі забезпечують середовище, 

в якому клієнт отримує можливість безпосередньо зв'язатися з 

продавцем, отже запити і скарги можуть бути легко і безпосередньо 

вирішені у момент виникнення. 

2. Обмін миттєвими повідомленнями: соціальні мережі 

забезпечують постійний контакт, що дозволяє швидко передавати 

інформацію, навіть в кризових ситуаціях.  

3. Рекламна діяльність. Соціальні мережі стали одним з кращих 

засобів просування товарів і послуг, оскільки вони швидко досягають 

аудиторії.  

4. Лояльність клієнтів (її завоювання). Бренд, створений в 

результаті просування через соціальні мережі, може вплинути на вибір 

клієнтів щодо лояльності до нього.  

5. Розуміння ринку. Соціальні мережі допомагають зрозуміти 

успіх і провал товару або послуги на ринках, а також надають знання 

конкурентного ринку, який сприяє розвитку бізнесу. 
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6. Соціальна присутність. Люди використовують, як правило, 

соціальні мережі для пошуку рекомендацій щодо товарів чи послуг.  

Тому сьогоднішнім операторам роздрібного ринку вкрай 

важливо бути присутнім в соціальних мережах. Підприємства можуть 

відслідковувати потреби клієнтів і читати їх думки. Соціальні медіа 

можуть бути використані для пошуку нішевого ринку шляхом пошуку 

за правильними ключовими словами. Соціальні мережі стають одним із 

зручних інструментів для відстеження поведінки і думки клієнтів, а 

також для відстеження тенденцій в роздрібній торгівлі. 

У соціальній сфері все швидко змінюється. З'являються нові 

мережі, в той час як інші переживають значні демографічні зрушення. 

Це означає, що маркетингова стратегія в соціальних мережах повинна 

бути живим документом, який регулярно переглядається і корегується 

в міру необхідності. Розробка і впровадження стратегії побудови 

партнерських відносин у ланцюжку створення вартості у соціальних 

мережах не тільки дозволяє дієво налагодити спілкування з 

потенційними і реальними клієнтами, а й вирішує безліч інших 

важливих корпоративних завдань: рекламує бренд, виробляє лояльність 

у цільової аудиторії, підвищує обсяг продажів тощо. При цьому даний 

вид маркетингу є найбільш ефективним інструментом, ніж традиційний 

маркетинг. Оскільки інформація в соціальних мережах поширюється 

дуже швидко, немає більш дієвої реклами, ніж поради друзів,знайомих 

або визнаних в певній галузі експертів. 

Таким чином, при розробці маркетингової стратегії підприємств 

торгівлі в соціальних мережах доцільно враховувати: високу 

конкуренцію, відсутність бар'єрів для входу на медіа-майданчик, 

високу інформованість покупців. В таких умовах важливо 

налагоджувати контакт зі споживачами, вибудовувати довгострокові 

відносини, залучати клієнтів, думці яких будуть довіряти інші, 

пвідтримувати репутацію та авторитет бренду у соціальних мережах, 

що впливає на отримання економічного і соціального ефекту.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГУ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  

 

Сучасний стан економіки України обумовлює особливу роль 

маркетингу й висуває особливі вимоги, оскільки ефективність 

діяльності підприємств визначається результативністю маркетингових 

служб. Маркетинг трактується, як філософія бізнесу – це цілісне 

сприйняття людиною своєї бізнес-діяльності, спрямованої на виявлення 

та задоволення потреб.  

Важливим аспектом організації служби маркетингу є механізм 

його правового регулювання, оскільки саме застосування відповідної 

правової бази дозволяє підприємству юридично грамотно формувати 

відносини з цільовими споживачами, максимально задовольняти їхні 

потреби, дотримуватися антимонопольного законодавства, а також 

принципів комерційної таємниці. Всі елементи комплексу маркетингу, 

такі як товар, ціна, система бонусів, канали розподілу, маркетингові 

комунікації регулюються відповідними нормативними актами. 

Маркетингове право - це новий напрямок, що охоплює суспільні 

відносини у сфері маркетингової діяльності. У міру розвитку 

маркетингу, зміцнення ринкової економіки в Україні все більш 

значущим стає механізм її правового регулювання. В даний час активно 

формується і розвивається законодавство, що регулює маркетингові 

відносини.  

Можна виділити три взаємопов'язані групи відносин, що входять 

в предмет маркетингового права. Головною виступають безпосередньо 

маркетингові відносини, тобто ті, які виникають в процесі 

маркетингової діяльності, що включає маркетингові дослідження, 

застосування інструментів маркетингу і т. ін. 

Також в предмет маркетингового права входять вертикальні 

відносини між державою та суб'єктами маркетингової діяльності. До 

цієї групи слід віднести відносини з державного регулювання та 

контролю у галузі реклами, стандартизації, державного регулювання 

цін, антимонопольного регулювання і т. ін. 

Основне призначення маркетингового права – регулювати, 

захищати і підтримувати маркетингову діяльність правовими засобами. 

Одним з основних умов успішної побудови громадянського 

суспільства з ринковою економікою є наявність у керівників, 
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менеджерів, маркетологів і спеціалістів підприємств глибоких знань у 

галузі права та вміння використовувати ці знання в господарській 

практиці. Правові знання повинні сприяти і правильно будувати 

правовідносини у конкретних областях виробничої, науково-

виробничої та маркетингової діяльності, а також знаходити правильні 

рішення в різних організаційно-економічних ситуаціях. 

Потреба в розвитку і використанні на практиці правового 

регулювання маркетингу стала особливо відчуватися останнім часом у 

зв'язку із загостренням конкурентної боротьби. Ефективне правове 

регулювання маркетингових відносин сприяє пом'якшенню та усунення 

криз надвиробництва, забезпеченню відповідності попиту та 

пропозиції, підвищенню рівня задоволення суспільних потреб, 

напрямку капіталу у виробництво, економічному зростанню і 

зміцненню національної безпеки держави. Проблему визначення 

поняття і змісту маркетингового права слід розглядати, спираючись на 

понятійний інструментарій, що склався у вітчизняній юриспруденції.  

Таким чином, в системі українського права є освіта 

комплексного характеру, таке як транспортне, банківське, комерційне, 

конкурентне, інформаційне та маркетингове право. Майже всі вони 

містяться в основних галузях права. Так, норми маркетингового права 

можна абсолютно чітко розподілити по таких основних галузях, як 

цивільне, господарське (підприємницьке), адміністративне, фінансове, 

процесуальне право. Все це говорить про те, що з позиції принципів 

побудови української правової системи маркетингове право є 

комплексною галуззю. 

Ефективне правове регулювання маркетингових відносин сприяє 

пом'якшенню та усунення криз надвиробництва, забезпеченню 

відповідності попиту та пропозиції, підвищенню рівня задоволення 

суспільних потреб, напрямку капіталу у виробництво, економічному 

зростанню і зміцненню національної безпеки держави. На основі 

зміцнення державної влади, створення ефективного механізму 

правового регулювання економічних відносин, заснованих на 

маркетингу як засобі оптимізації, підвищенні ефективності ринкових 

процесів, Україна зможе побудувати конкурентоспроможну, що 

динамічно розвивається соціально-орієнтовану економіку. 
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Т.О. Ставерська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ 

 СТАЛОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Концепція сталого розвитку є загальною концепцією необхідності 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і 

захистом інтересів, який задовольняє потреби нинішнього покоління без 

шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні 

потреби. Актуальність концепції сталого розвитку обумовлена 

усвідомленням того, що від швидкості вирішення проблем пошуку 

балансу між трьома аспектами людської життєдіяльності – екологічної, 

соціальної та економічної – залежить рівень добробуту наступного 

покоління.  

Перші ідеї зі сталого розвитку знайшли своє відображення в 

наукових працях ще в другій половині ХХ століття. Великий внесок у 

вивчення теоретичних і практичних аспектів сталого розвитку внесли 

зарубіжні вчені Дж. Батлін, В. Гальперін, В. Геєць, Д. Гільдер, 

К. Гофман, А. Гранберг, І. Гуйт, А. Девід, Г. Дейлі, К. Ерроу, 

Я. Жаліло, С. Монфред, Л. Оністо. Різноманітні аспекти стійкого 

розвитку висвітлено в працях таких вітчизняних науковців, як 

В. Барановский, М. Голубець, М. Катцов, Н. Кобишева, В. Мєлєшко, 

А. Пашенцев, Ю. Полонська, В. Трегобчук, Ю. Туніца, Ю. Федоров, 

С. Харічков, М. Хвесик, Є. Хлобистов, В.  Шевчук, В. Юрчішин та 

інші. Не дивлячись на вагомий внесок вчених у дослідження проблем 

сталого розвитку, єдиної думки щодо розуміння цієї концепції не 

сформовано, подальшого вивчення потребують окремі компоненти й 

детермінанти сталого розвитку, їх місця у стратегічному забезпеченні 

сталого розвитку, цілей і завдань окремих галузей економіки, в тому 

числі торгівлі, для досягнення ідейних постулатів концепції сталого 

розвитку. 

Треба зауважити, що бачення сутності сталого розвитку в 

науковому середовищі має особливість поєднувати в одне ціле поняття 

екологічного та економічного розвитку, або соціального і економічного 

розвитку. Визначенню кола найвагоміших проблем забезпечення 

сталого розвитку та пошуку шляхів їх вирішення присвячено 

дослідження Германа Едварда Дейлі, на думку якого «…без зростання 

(в даний час вже нерентабельного, якщо його правильно виміряти) у 

справжнього прогресу, нарешті, буде шанс. Як вже давно стверджують 

екологічні економісти, кількісне зростання фізичних потоків матерії і  
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Рисунок 1 – Стратегічні орієнтири концепції 

«сталої екологічної економіки» 

Джерело: систематизовано за даними [1-3]. 

 

енергії, метаболічний потік підтримки економіки, починається з 

виснаження і закінчується забрудненням. Навпаки, розвиток – це якісне 

вдосконалення здатності заданого потоку забезпечувати підтримку 

життя з її задоволеннями. Основними шляхами розвитку є технічні 
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поліпшення ефективності використання ресурсів та етичне 

вдосконалення наших бажань і пріоритетів» [1]. Основні стратегічні 

орієнтири концепції розвитку сталої економіки за Г.Е. Дейлі та його 

прихильниками систематизовано на рис. 1. 

У своїй еволюції концепція сталого розвитку постійно 

змінюється із одночасною трансформацією її трактування, взаємодією 

детермінант та удосконаленням розуміння раціонального співіснування 

людини й навколишнього середовища. Дослідження різних 

теоретичних підходів до концепції сталого розвитку та практичних 

аспектів її впровадження довело, що в основі концепції та її 

ефективного функціонування полягає ідея «свідомості необхідності», 

яка базується на необхідності розуміння кожною людиною своєї ролі 

«базової клітинки» у єдиному організмі навколишнього середовища. 

Саме формування людської свідомості існування людства за 

принципами сталого розвитку може стати підґрунтям для формування 

еконо-соціо-екологічної відповідальності, що, в якості зворотного 

зв’язку, забезпечить еконо-соціо-екологічні захист, сталість та безпеку 

з боку ієрархії людських формацій. 
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Г.С. Хмельницкая, канд. экон. наук, доц. (МФ БИП, Могилёв) 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ЕАЭС 

 

Все страны в современном мире являются как импортерами, 

так и экспортерами транспортных услуг. Но есть страны - 

транзитеры и транзито-зависимые в соответствии с балансом 

экспорта и импорта этих услуг, что и определяет их положение во 

внешнеторговых связях. Важнейшими торговыми партнерами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются Европейский 

союз (ЕС) и Китайская Народная Республика (КНР). Прямое 

сообщение имеют только Беларусь-Россия, Россия-Казахстан, 

Казахстан-Кыргызстан. В таких условиях транзит является 

фактором интеграции в торговле ЕАЭС с третьими странами. Россия 

является транзитером для стран Центральной Азии в связях ЕС, 

Беларусью, Украиной. Крупными экспортерами транспортных услуг 

для России выступают Беларусь и Украина. Транспортный 

потенциал Беларуси определен её соседством со странами ЕС, но 

сильна её зависимость от России в торговле с Центральной Азией и 

Азербайджаном. Транзитный потенциал ЕАЭС высок, т.к. через его 

территорию проходят трансконтинентальные транспортные 

коридоры. Постсоветские страны стремятся сократить транзитную 

зависимость от соседей, и сделать свою транспортную систему 

более пригодной для международного транзита. Многие компании 

заинтересованы в развитии и совершенствовании транзитных услуг, 

т.к. они составляют значительную долю их дохода. Это относится не 

только к транспортным и логистическим предприятиям. 

Положительное влияние они оказывают на таможенное дело, на 

топливно-энергетические предприятия, на страхование и 

складирование. Транзит создает условия для инвестиционной 

привлекательности тех регионов, через которые он проходит. В 

Беларуси сохранилась развитая транспортная сеть, но встает 

проблема привлечения транспортных потоков. Привлечь потоки 

можно только путем повышения качества обслуживания, развитием 

пограничных пунктов пропуска на западной границе, развитием и 

совершенствованием логистической системы. 

С 2010 года ЕАЭС включился в обслуживание 

трансконтинентального транзита на направлении КНР – ЕС. Такие 

перевозки позволили ускорить и повысить точность доставки 

грузов. Трансматериковый транзит привлекает скоростью движения 
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подвижного состава, сокращением времени таможенного 

оформления на границах, возможностью выбора оптимальных 

маршрутов с использованием логистической системы. Контейнерная 

перевозка своим дальнейшим развитием обязана электронной 

торговле. Китай заинтересован в евразийском транзите, т.к. это 

реальный путь быстрой доставки продукции на рынок Европы и 

стран Западной Азии. Быстрый и надежный способ доставки товаров 

на внешние рынки по суше повышает конкурентоспособность 

китайских товаров. Скоростной транспорт создает возможности для 

развития западной части самого Китая, преодолев его 

внутриматериковую замкнутость. Для устойчивости экономики и 

улучшения условий развития регионов континентального Китая, 

дифференциации способов связи с мировыми рынками необходимо 

ещё восстановить «Шёлковый путь».  

Перевозки из Китая в Европу осуществляются по Транссибу и 

по Северному коридору Трансазиатской железнодорожной 

магистрали (ТСЖ). Вариант через Казахстан более короткий и 

большая её часть идет по китайской железной дороге. Участок КНР 

– ЕС – КНР на западе обслуживается белорусскими 

железнодорожниками. Беларусь является западным узлом 

транспортных перевозок ЕАЭС и КНР, а Казахстан – восточным 

узлом трансматерикового контейнерного сообщения. 

Трансматериковый контейнерный транзит не только использует 

национальный транспорт и логистическую систему и в то же время 

он создает стимулы их совершенствования и развития. Становятся 

наиболее привлекательнее условия участия во внешней торговле 

внутриматериковых регионов. Транспортно-логистические системы 

создают стимулы для диверсификации экспорта, увеличения не 

сырьевого экспорта товаров из стран ЕАЭС в Китай и другие 

страны. Межконтинентальный транзит – это результат совместной 

деятельности стран ЕАЭС, позволяющий выйти на мировой рынок 

трансконтинентальных перевозок с совместным транспортно-

логистическим продуктом. Главную роль здесь играет 

«Объединенная транспортно-логистическая компания 

Евроазиатский железнодорожный альянс», в котором участвуют 

российские, белорусские и казахстанские железные дороги. В работе 

альянса используются новые цифровые технологии. Применяются 

электронные «пломбы» и единый электронный документ по всему 

маршруту перевозки, что ускоряет таможенное оформление 

контейнерных поездов и сокращает время доставки товара 

потребителю. Расширяются связи с мировым рынком, растет 

экспорт транспортных услуг. Это значительные шаги к созданию 
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общего рынка транспортных услуг ЕАЭС. На этой базе формируется 

сеть зон свободной торговли ЕАЭС с другими странами. 

Определенным препятствием в развитии перевозок является 

ограниченная пропускная способность пограничных пунктов 

пропуска ЕАЭС и ЕС и с Китаем. Это связано с различиями в 

ширине железнодорожной колеи. Решить эту проблему можно 

разными путями: увеличением контейнерного транзита через 

Калининградскую область и через порты Балтийского моря России и 

её соседей, а также продлением железной дороги с широкой колеёй. 

Развитие трансконтинентального транзита стимулирует 

формирование евразийского транспортного партнерства с участием 

ЕС, КНР, ЕАЭС, СНГ и других стран материка. Это начальный этап 

создания «Большой Евразии» с единой сетью скоростных и 

высокоскоростных дорог. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ФОРМУВАННІ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Зростання кількості та посилення впливу дестабілізуючих 

факторів зовнішнього середовища призводить до розгортання 

турбулентних процесів у ньому та посилення швидкості впливу на 

діяльність підприємства. При цьому, тільки те підприємство роздрібної 

торгівлі, для якого характерна висока внутрішня антикризова стійкість, 

може забезпечити відповідне протистояння впливу турбулентним 

процесам зовнішнього середовища та забезпечити його знаходження в 

«зоні комфорту».  

Своєю чергою, вирішення завдання забезпечення високої 

внутрішньої антикризової стійкості підприємства роздрібної торгівлі 

залежить головним чином від можливості отримання об’єктивної 

оцінки загрози настання кризової ситуації та її попередження. 

Практикою антикризового управління накопичений досить великий 

позитивний досвід аналізу різного роду кризових ситуацій та 

алгоритмів формування ефективних антикризових стратегій. Проте, 

частота, швидкість та масштаб трансформацій в умовах підвищеної 

турбулентності зовнішнього середовища є такими, при яких усталені 

алгоритми не відповідають умовам дійсності та не дозволяють 

отримати повну і достовірну інформацію про фактичний стан 

підприємства роздрібної торгівлі. Досить часто антикризове управління 

зводиться тільки до визначення або передбачення 

неплатоспроможності на основі аналізу фінансових показників і даних 

бухгалтерської звітності, в той час як криза – багатогранне явище, його 

причини та перші симптоми прояви можуть мати місце у всіх сферах 

функціонування підприємства. Такий підхід, безумовно, призводить до 

некоректного вибору антикризової стратегії, та, відповідно, 

недоотримання прибутку, достатнього для забезпечення подальшого 

розвитку.   

Ускладнення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування підприємства роздрібної торгівлі, збільшення їх 

рухливості, швидкість та частота локальних та глобальних змін  

висувають нові вимоги до методології формування антикризової 

стратегії.  
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Рання діагностика кризових явищ є головним принципом 

формування ефективної антикризової стратегії  та має важливе 

значення для забезпечення ефективної діяльності та збереження 

конкурентних позицій на споживчому ринку, оскільки будь-яке 

підприємство роздрібної торгівлі в різні періоди існування проходить 

через кризи розвитку. Отже, при обґрунтуванні антикризової стратегії 

на підприємстві, на наш погляд, повинні бути враховані всі причини, 

фактори, ознаки, передумови, тенденції, симптоми та тривожні 

сигнали, які зумовлюють виникнення кризової ситуації на підприємстві 

роздрібної торгівлі.  

Своєчасне визначення сигналів та причин кризової ситуації 

дозволяє більш системно підійти до дослідження процесів розвитку 

криз на підприємстві і є невід’ємним етапом формування антикризової 

стратегії підприємства роздрібної торгівлі, оскільки створює 

інформаційне підґрунтя для оцінки можливостей розвитку кризової 

ситуації, та, відповідно, розробки дієвих управлінських антикризових 

рішень. 

Проведене теоретичне дослідження показало, що більшість 

існуючих технологій антикризового менеджменту, що забезпечують 

отримання сигналів, необхідних для прийняття та реалізації 

превентивних антикризових заходів, або виявляють передкризові 

процеси, що вже протікають, або передбачають врахування  тільки 

деяких аспектів антикризового розвитку підприємства. Так, в 

економічній літературі, залежно від фази кризи апріорі 

рекомендуються два види антикризового менеджменту: превентивний 

(здійснюється при стабільному розвитку суб’єкта господарювання) та 

реактивний (здійснюється при нестійкому розвитку суб’єкта 

господарювання, під час кризи, при проведенні процедури банкрутства 

та в посткризовому періоді).  

Вважаємо, що у русі циклічної нестабільності економічної та 

політичної ситуації в Україні підприємствам роздрібної торгівлі слід 

акцентувати увагу переважно на превентивному антикризовому 

управлінні при формуванні антикризової стратегії. Для цього слід 

рекомендувати запропоновану провідними австралійськими 

агентствами з управління надзвичайними ситуаціями PPRR-модель , 

яка містить чотири ключові компоненти: Р – рrevention (запобігання / 

попередження), R – recovery (зростання / повернення до початкового 

стану / відновленя / підйом), Р – preparedness (підготовка), R – response 

(реакція). 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Сучасні зміни структури світової економіки та міжнародних 

економічних відносин обумовлюють передусім динамічний розвиток 

інтеграційних процесів, зміну ринкових тенденцій та характер 

конкуренції. У цих умовах вагомого значення набувають питання 

підвищення рівня конкурентоспроможності національних економік. 

Сталий розвиток економіки будь-якої країни передбачає наявність 

сприятливих умов для функціонування, а також підвищення 

адаптивності до змін навколишнього середовища та постійне 

збільшення конкурентних переваг.  

З огляду на це, актуальною проблемою, яка постає перед 

Україною, є обґрунтування напрямів підвищення 

конкурентоспроможності та завоювання міцних позицій на 

міжнародному ринку.  

Конкурентоспроможність країни ґрунтується на її здатності 

займати та утримувати стійкі позиції на певних сегментах світового 

ринку за наявності економічного потенціалу, який забезпечує сталий 

розвиток. При цьому необхідними передумовами є розвинена система 

ринкових інститутів, гнучке реагування на зміни світової кон’юнктури, 

що дає змогу максимально забезпечити реалізацію національних 

інтересів. Розробка та реалізація концепції конкурентоспроможності 

для української економіки – необхідна умова виходу з кризового стану 

та забезпечення сталого розвитку. Лише висока 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки як на внутрішньому, 

так і світовому ринках здатна закласти надійний фундамент для 

підвищення життєвого рівня населення [1]. 

Спроби попереднього уряду активізувати економічну діяльність 

виявилися неефективними в результаті непередбачуваності та 

заангажованості державної економічної політики, нестабільності та 

непрозорості нормативно-правової бази, неефективної податкової та 

митної політики, масштабної корупції в усіх ешелонах влади.  

На рівень конкурентоспроможності країни за результатами 

економічних досліджень найбільше впливає обсяг її експорту, а також 

обсяг прямих іноземних інвестицій. Тому з метою активізації 

економічного розвитку економіки України та реалізації її конкурентних 
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переваг новому уряду необхідно зосередитись на покращанні 

інвестиційного клімату та стимулюванні внутрішнього 

товаровиробника щодо виробництва товарів та послуг конкурентних на 

міжнародних ринках. Необхідна максимальна дерегуляція 

інвестиційної сфери в Україні, захист прав інвесторів і вкладників, 

покращання доступу до міжнародних фінансових ринків, зниження 

фіскального тиску на бізнес. Лише після впровадження таких заходів 

можна буде розглядати кризову ситуацію в країні як сприятливий 

момент для глибинної зміни орієнтації національної економіки у 

напрямку якісних змін та інноваційних зрушень [2]. 

На поточній стадії економічного розвитку нашої держави для 

реалізації конкурентних переваг та підвищення рівня міжнародної 

конкурентоспроможності необхідне перш за все вдосконалення 

інфраструктури, в тому числі соціальної, інституційних засад розвитку 

економіки та підвищення рівня макроекономічної стабільності. 

Доцільне своєчасне виявлення, акумуляція та адресування в 

пріоритетні сфери внутрішніх джерел фінансування, реформування 

сфери правового забезпечення підприємницької діяльності. Також 

потрібно реформувати сільське господарство та енергетичну галузь, 

підвищувати матеріальну підтримку науково-технічної та 

машинобудівної сфер, розвивати транзитний потенціал країни, що у 

майбутньому може приносити значно більші надходження до 

державного бюджету. Ці заходи сприятимуть розвитку пріоритетних 

галузей, а отже, і зростанню обсягів експорту країни, підвищенню 

інвестиційної привабливості України, що є визначальними чинниками 

рівня її конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку.  

Підвищення рівня конкурентоспроможності України було і 

залишається першочерговим завданням ефективної економічної 

політики, без вирішення якого неможлива успішна інтеграція у 

світовий економічний простір. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
На сучасний розвиток ринку послуг України здійснюють 

значний вплив загальносвітові тренди, зокрема глобалізація як новий 

етап процесу інтернаціоналізації господарського життя, формування 

відкритої ринкової економіки. Цей вплив проявляється, в першу чергу, 

в розширенні переліку послуг, зростанні стрімкої ролі різних їх видів 

(особливо інформаційних, консультативних, туристичних, фінансових), 

збільшенні обсягів експортно-імпортних операцій на ринку послуг.  

Основними засадами, що визначають рівень сталого розвитку ринку 

послуг і окремих його складових є внутрішня та зовнішня стійкість. 

Внутрішня стійкість відображає рівень трудового, матеріально-технічного, 

фінансового, інформаційного потенціалу необхідного для забезпечення 

стабільно високих показників діяльності, а також ефективність управління 

процесом виробництва послуг (менеджмент персоналу, планування, 

координація, мотивація, контроль, маркетинг). Зовнішня стійкість 

формується на основі стабільності макроекономічного середовища та 

досягається за допомогою макроекономічного регулювання ринкової 

економіки, а саме:  

 політики держави, яка може проявлятися у посилені контролю 

над ціноутворенням, прийняття законів;  

 соціальних змін у суспільстві, що зумовлюють зростання 

доходів населення;  

 трансформації способу життя, підвищення потреби в послугах;  

 тенденцій розвитку бізнесу, що сприяють зростанню вимог до 

якості послуг;  

 розвитку інформаційних технологій та їх впровадженню у 

виробництво;   

 інтернаціоналізації та глобалізації організацій соціальної 

сфери, які тісно пов’язані з активізацією процесів об’єднання та 

поглинання на міжнародному рівні, виходом підприємств, організацій 

на нові ринки, виникнення значної кількості стратегічних альянсів, 

підвищення активності транснаціональних сервісних компаній тощо [1, 

с. 89]. 
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Ще одним важливим аспектом сталого розвитку ринку послуг є 

чисельність та густота населення, його особливості природного та 

механічного руху, вікова, професійна та національна структура, 

соціально-культурні особливості, територіальна локалізація тощо. Ці 

показники визначають, з одного боку, кадровий потенціал сфери 

послуг, з іншого - специфіку попиту на ті чи інші види обслуговування 

та особливості територіальної організації відповідної структури. В 

Україні склалася несприятлива демографічна ситуація. 

Підтвердженням цьому є зменшення чисельності несення, посилення 

еміграційних і депопуляційних процесів, що відбуваються як за 

рахунок істотного підвищення смертності, так і через стрімке падіння 

народжуваності, поступове «старіння» населення, деформацію вікової 

структури, збільшення економічного навантаження на працездатних, 

значні міграційні процеси працездатного населення.  

На забезпечення сталого розвитку ринку послуг впливає також 

зростання грошових доходів населення, істотне збільшення яких є 

головним чинником розширення платоспроможного попиту. Однак в 

умовах незначного економічного зростання в України спостерігається 

зменшення грошових доходів населення. В країні сформувалися 

квазіринкові відносини з сильним нерегламентованим втручанням, 

негативними наслідками якого є корупція, панування вузькогрупових 

інтересів над загальнодержавними, а також тінізація економіки. 

Зменшення впливу держави на економіку, не контрольованість та 

непрозорість приватизаційних процесів, які відбулися в країні, 

обумовили розрив між найбіднішими та найбагатшими. В Європі 

співвідношення між найбагатшими та найбіднішими у середньому 

становить 1:7, в Україні – 1:17 [2, с. 65]. 

Таким чином, сучасні тенденції розвитку ринку послуг та його 

постійна диверсифікація дає можливість оцінити стан ринку та 

сформувати ефективний механізм його регулювання й функціонування в 

умовах сталого розвитку економіки. Економічне зростання є головним 

аспектом розвитку як комерційного, так і некомерційного сегментів ринку 

послуг, стан яких залежить від обсягів фінансування соціальної сфери.  
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2. Данилишин Б. М., Куценко В. І., Остафійчук Я. В. Сфера та 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Управління оборотними активами підприємств є одним із 

основних елементів управління економічною діяльністю підприємства. 

Для більш глибокого вивчення процесу формування та ефективності 

політики фінансування оборотних активів підприємств роздрібної 

торгівлі необхідно провести оцінку ефективності використання 

оборотних активів. 

Оцінка оборотності окремих елементів оборотних активів і 

оборотного капіталу досліджуваної сукупності підприємств виконана 

на основі даних табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Оцінка оборотності оборотних активів 

за досліджуваними підприємствами роздрібної торгівлі продовольчої 

групи за період 2015 – 2018 рр. 

Показник 
Період обороту, дні 

2015 2016 2017 2018 

Оборотні активи, разом 59,7 50,6 49,4 45,9 

в т.ч.     

- товарні запаси 40,0 37,6 35,7 34,0 

- дебіторська заборгованість 9,5 7,2 7,6 5,8 

- грошові кошти 4,9 4,9 5,1 5,1 

 

Аналізуючи показники, що наведені в таблиці 1, можемо 

констатувати той факт, що протягом усього періоду 2015 – 2018 рр. 

тривалість обороту оборотних активів постійно зменшувалася (з 59,7 

днів у 2015 р. до 45,9 у 2018 р.).. Цей факт доводить те, що 

підприємства роздрібної торгівлі досить ефективно використовують 

свої оборотні активи, оскільки прискорення оборотності оборотних 

активів не вимагає додаткового авансування коштів на забезпечення 

поточної діяльності оборотними активами. Періоди обороту окремих 

елементів оборотних активів характеризувалися найбільшою 

тривалістю за товарними запасами – від 40 днів у 2015 р. до 34 днів у 

2018 р. Період обороту дебіторської заборгованості та грошових коштів 
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був значно коротшим: у межах 5 – 9 днів, що пояснюється їх 

незначними розмірами та питомою вагою у складі оборотних активів. 

Оскільки торгівля відрізняється від інших галузей народного 

господарства відносно високою потребою в оборотному капіталі та 

високою швидкістю оборотності оборотних активів, оцінку достатності 

фінансових коштів, що інвестуються в оборотні активи, ми проведемо 

за допомогою аналізу чинників, що впливають на оборотність 

оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі.  

У процесі дослідження нами було проведено факторний аналіз 

оборотності оборотних активів (табл. 2). Факторний аналіз оборотності 

оборотних активів  було виконано з метою виявлення взаємозв'язку 

величини і динаміки обсягу товарообороту та оборотних активів. 

Величина і структура оборотних активів повинна знаходитися в прямій 

залежності від обсягів діяльності: більший обсяг товарообороту може 

супроводжуватися збільшенням оборотних активів, у зв’язку з більшою  

потребою коштів на товарні запаси; додаткове залучення покупців 

може супроводжуватися збільшенням дебіторської заборгованості.  

 

Таблиця 2 – Факторний аналіз оборотності оборотних активів 

для підприємств роздрібної торгівлі продовольчої групи 

за період 2015 – 2018 рр. 

 

Показник 2016 2017 2018 

Темп зміни, 

рік 

Відхилення, 

(+,-) 

2017 

до 

2016 

2018 

до 

2017 

2017 

до 

2016 

2018 

до 

2017 

Оборотні 

активи, тис. 

грн 13204 14303 15271 108,3 106,8 1099 968 

Одноденний 

товарооборот, 

тис. грн 261,0 289,7 332,3 111,0 114,7 28,7 42,6 

Період обороту 

оборотних 

активів, дні 50,6 49,4 45,9 97,6 92,9 -1,2 -3,5 

Чинники відхилення  

- за рахунок зміни величини оборотних активів 4,2 3,3 

- за рахунок зміни одноденного товарообороту -5,4 -6,8 
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У досліджуваних підприємствах у 2018 році, порівняно з 2016 

роком, зазначені залежності в основному дотримувалися: динаміка 

зміни оборотних активів перебігала за динамікою обсягу одноденного 

товарообороту. Так, у 2017 р., порівняно з 2016 р., темп приросту 

одноденного товарообороту склав 11,0%, темп приросту оборотних 

активів – 8,3%. У 2018 р., порівняно з 2017 р., темп приросту 

одноденного товарообороту склав 14,7% за темпу приросту оборотних 

активів 6,8%. Оскільки темпи зростання обсягу товарообороту декілька 

випереджали темпи зростання оборотних активів, був досягнутий 

позитивний результат у вигляді прискорення оборотності оборотних 

активів. 

Загальне зниження періоду обороту оборотних активів у 2017 р., 

порівняно з 2016 р., на 1,2 дні відбулося під впливом зміни двох 

чинників – збільшення суми оборотних активів на 4,2 тис. грн і зниження 

одноденного обсягу товарообороту на 5,4 тис. грн. Аналогічна ситуація 

відбувалася і в 2018 р., порівняно з 2017 р.: зниження періоду обороту 

оборотних активів на 3,5 дні відбулося під впливом збільшення суми 

оборотних активів на 3,3 тис. грн за одночасного зниження обсягу 

одноденного товарообороту на 6,8 тис. грн. 

Таким чином, для глибокого вивчення процесу формування та 

ефективності політики фінансування оборотних активів підприємств 

роздрібної торгівлі ми провели дослідження ефективності 

використання оборотних активів. За показники ефективності 

використання оборотних активів ми обрали оборотність товарних 

запасів, дебіторської заборгованості. Аналіз цих показників показав, що 

протягом усього досліджуваного періоду тривалість обороту оборотних 

активів постійно зменшувалася. Факторний аналіз оборотності 

оборотних активів показав, що поступове зниження показника 

оборотності відбувалося за рахунок зміни двох чинників: збільшення 

суми оборотних активів і одноденного обсягу товарообороту. Це 

характеризується як позитивне явище, оскільки прискорення 

оборотності оборотних активів не вимагає додаткового авансування 

коштів на забезпечення поточної діяльності оборотними активами 
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Секція 4 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
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LISTENING COMPREHENSION AS ONE OF MAIN TEACHING 

TECHNIQUES FOR MASTER-STUDENTS OF ECONOMIC 

SPECIALITIES 

АУДІЮВАННЯ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

The methods of listening comprehension teaching are neither 

linguistic nor methodological miracle of our time: they are reflection of the 

achievements of modern linguistics and foreign languages teaching methods, 

which are supported by the special possibilities of modern technical means 

and technologies of foreign language teaching. Even at the end of the last 

century, many varieties of the direct method of foreign languages teaching 

appeared the method of studying foreign languages through the perception of 

foreign language by ear was also on the arsenal of which. 
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The works which describe the modern possibilities of listening 

comprehension use as one of the most important methods of foreign 

languages teaching at different stages quite often appear in the methodical 

literature.  

Listening comprehension teaching, with taking into account its 

mechanisms and difficulties which students encounter in their hearing 

perception as well as the factors on which the awareness of the content of the 

verbal expression depends must include: 

– formation of mechanisms of speech hearing, memory, 

probabilistic prediction and articulation; 

– presentation to students of the authentic foreign language of 

different sources with tempo of 200–240 compositions per minute and level 

of complexity in the limits of 60–70%; 

– use of oral speech situations which are situationally determined; 

– study of spoken cliché and everyday phrases; 

– formation of skills and abilities to allocate key information from 

the text which is presented to the hearing perception of the and keeping in 

the memory of precision words; 

– linguistic country study commentary for the texts which are 

intended for listening comprehension; 

– wide use of visual and other types of support during the practice. 

If the second requirement relates to the selection of teaching materials 

and to the conditions for their presentation, then all others should be taken 

into account during developing of the training system for listening 

comprehension teaching. 

Before exercises’ discussing, the mandatory conditions for listening 

comprehension teaching will be recalled: 

– should avoid of artificial slacken speech’s pace if there is need to 

increase pauses between rhythmic groups and sentences; 

– should avoid of simplified training texts presentation; 

– the most part of exercises should be done with use of audio active 

type equipment and it provides the constant activity of all students. 

The system of exercises for listening comprehension training involves 

basic exercise, exercises for the formation and improvement of listening 

comprehension mechanisms and integrated practical exercises at advanced 

stage of training. 

Later, the basic exercise is practiced as synchronous repetition of the 

text for listening comprehension. The repetition is not in pause, but during 

the speech of the speaker. If it causes difficulties, then firstly the text is 

repeated in mother language. The ability of synchronous listening and 

speaking is quickly formed; it allows repeating the texts in foreign language. 

The speaker’s pace of speech, the degree of backwardness of those who are 



251 

learning foreign language, can be varied depending on the speaker’s text 

after students’ learning to repeat texts without difficulties. 

And the remaining mechanism of listening comprehension is the 

articulation. This mechanism is elaborated during the basic exercise – 

repetition of words and phrases in a foreign language, as well as special 

phonetic exercises designed to form the skills of correct pronunciation. 

The formation and improvement of the mechanisms of listening 

comprehension is accomplished with the complex practical exercises. They 

are called complex because they are aimed at drilling all the mechanisms of 

listening comprehension simultaneously. At the same time, these are 

practical exercises since they represent all the operations characteristic of 

listening comprehension in the context of everyday life. 

A complex exercise in listening comprehension is to systematically 

listen to the texts specially selected and recorded by various speakers with 

the subsequent control of understanding their content. Texts of the exercise 

are selected and recorded taking into account the gradation of the complexity 

of the texts by the following parameters: the volume of the text, the presenter 

of the text, and the language difficulties of the text. 

Tasks on controlling the understanding of the content of the listened 

texts are of particular importance in the complex exercise in listening 

comprehension. It is these tasks that allow variating exercises and direct 

students’ attention. We provide several options for this task: 

– make a short oral (written) summary of the listened text; 

– listen to the short summary of the text and say what does not 

correspond to the content; 

– make up a plan of the listened text; 

– based on the listened text to confirm the following statements; 

– listen to the text and answer the following questions; 

– formulate the basic idea of the listened text. 

The complex exercise in listening comprehension is periodically 

practiced until the end of the training. It is expedient to use it as homework 

with the subsequent control at the lesson. 

Consecutive use of the exercise system for listening comprehension 

teaching plays very significant role in the foreign languages teaching 

method. 

Basic exercise at the first stage and complex exercise at other stages 

allow training all mechanisms of listening comprehension. Some exercises 

are intended to train certain listening comprehension mechanisms. They can 

be varied by teacher, depending on the level of students’ learning and 

abilities, in order to provide their general language training and formulate all 

the most essential for understanding the foreign language in the hearing 

perception. 
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Oral speech differs from its written form with truncation, deviations 

from the rules of normative grammar, expletives, presence of paralinguistic 

means of communication. Oral speech includes speaking and listening 

comprehension as types of speech activity. The main linguistic mechanisms 

which provide oral speech understanding are linguistic hearing, memory, 

probabilistic prediction and articulation. 

Numerous obstacles complicate the listening comprehension process. 

Therefore, communication isn’t carried out at the level of word’s meaning, 

but it is at the level of expression, the content of which is defined as the 

content of the linguistic creation in particular situation. 
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SOME ISSUES IN USING THE TRANSFORMATIONAL METHOD 

FOR TEACHING ENGLISH TO UNIVERSITY STUDENTS 

 

Language learning methods and language teaching methods should 

not be isolated from each other. One of the methods for studying syntactic 

structures is the transformational analysis, which, according to Z. Harris, in 

whose work the transformational rules were first introduced, is to a greater 

extent an algebraic method for analyzing the language structure than other 

methods – the distributive method, the direct component analysis  method, 

etc. Transformational analysis emerged from the needs of applied linguistics, 

especially for the needs of creating machine translation algorithms. The 

founders’ approach has defined a widespread understanding of 

transformation as any transformation of a linguistic unit performed in 

accordance with some predetermined rules. Sometimes transformation is 

also understood as a translation inside one language, that is, the translation 

of one word or a combination of words of the given language into another 

word or a combination of the words of the same language. 

Using the general provisions in the practice of teaching foreign 

languages, the transformational grammar can be represented as a set of rules 

for the transformation of the syntactic structures of the language under study, 

based on knowledge of the rules for transforming the syntactic structures of 

the native language. Here we have in essence a structural comparison of the 

two languages, which represents the structural features of the language under 

study through the prism of the student's native language.  

The transformational method ought to deal not only with what must be 

studied, but also with what need not be studied. In the transformation of forms 

from one language to another, there is a tendency to transfer from it to another 

many of the habits of automatic modeling of sentences, which are part of the 

linguistic intuition of the student. These habits acquired through the use of the 

system, which is the native language, and, being limited by this system, are 

incompatible with the English language system. Hence, the transformational 

grammar seeks not only to supplement, but also to modify certain processes 

and structural characteristics of the system of the native language of the 

student by indicating their incompatibility with the structural integrity of the 

new system of the English language. The transformational method seeks to 

give the student a picture of English in such a way that he or she would use a 

series of features inherent in their native language to study it. 
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Automatic skills are most likely to be transferred from one language 

to another in the syntax and phonetics area. In the syntax, this is explained 

by the fact that little attention is paid to words, phrases and sentences as 

interdependent parts of a single structural whole that are in certain relations 

to each other and limited by certain environments. One of the main goals of 

applying the transformational method in the teaching process is to 

demonstrate and bring to the student the understanding of the relationship 

between the elements of the formal structural system of the language so that 

the student understands that he or she should not learn the translation, but 

master the operations to generate syntactic structures within the English 

language, using their native language as a starting point. 

Lots of drawbacks in practical teaching foreign languages are 

explained by the desire to simplify this process. This simplification leads to 

the fact that the student receives a stock of words, but does not know how to 

use them. It's not enough to talk about Conditional, Subjunctive mood, etc.; 

the teacher should explain the basis on which such concepts are based. And 

this basis is structural. 

Other drawbacks are also explained by the fact that the student is not 

informed of the facts of the structural arrangement and the relationships of 

elements within the structure of the language, without which the picture of 

this language turns out to be incomplete. These facts should be presented to 

the student with the briefest scheme of formal structures, so that he or she, 

from his own linguistic experience, operated simple structures of the English 

language and formed more complex ones from them. 

Transformation operations are established in relation to those 

environments in which there are relevant structures of both languages. For a 

student, formal criteria as such do not have or have very little value. With 

the material of his or her native language, the student mainly operates it in 

such a way that it means something for them within the limits of the 

structural constraints imposed on them by the characteristic features of the 

language system of their native language. And precisely in this light, the 

transformational grammar seeks to present to the student the facts of the 

English language which he or she wishes to study. It also seems possible to 

apply the method both to word-formation and to study of the types of lexical 

meaning of word.  

The above considerations outline one of the ways in which the 

transformational method can be used to teach foreign languages in higher 

education. It is probably too early to make any prognosis, but no doubt, the 

methods of study and the methods of teaching the language should not be 

isolated. 
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РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 

 

Реклама занимает важное место во многих областях 

человеческой деятельности, особенно в сфере туризма, которая сегодня 

активно развивается. Для иностранца многие рекламные тексты 

остаются непонятыми, поскольку в них используются такие 

коммуникативные приёмы, как языковая игра, апелляция к фоновым 

знаниям, намеренные ошибки и т.д. Речевое воздействие на 

потребителя-туриста, которому предлагаются отдых, поездки, 

экскурсии, новые впечатления, осуществляется таким образом, чтобы 

убедить потенциального клиента в высоком качестве, уникальности, 

безопасности предоставляемой услуги. При этом рекламодатель 

воздействует на сознание, интеллект потребителя. Его задача – 

пробудить интерес, стремление к постижению нового, вызвать 

любопытство у клиента. 

Рекламная коммуникация в туризме, по мнению исследователей 

[1], обладает уникальными качествами, поскольку многие рекламные 

тексты имеют колоссальный социокультурный и 

лингвокультурологический потенциал. С целью речевого воздействия 

для манипулирования сознанием адресата в рекламных текстах 

туристской сферы используются такие приёмы, как тропы (метафора, 

гипербола, эпитеты), иноязычная лексика, приём размывания смысла, 

речевые стратегии и тактики (апелляция к честности и надёжности, 

ссылка на авторитет, подмазывание аргумента, быстрота, 

оперативность, выгодное предложение и т.д.). Рассмотрим их 

подробнее. 

Манипулятивный потенциал стилистических приёмов основан 

на создании красочных образов, обладающих высокой степенью 

суггестивности, т.е. воздействия на эмоции, воображение, подсознание 

человека. Например, с помощью метафоры рекламодатель может 

создать в воображении клиента выгодный ему образ. Чем дальше 

метафора отстоит от реальности, чем она парадоксальнее, тем она 

лучше действует (красавица Одесса: за каждым поворотом шутка; 

архитектурные жемчужины Крыма; божественные процедуры в 

самом прекрасном центре талассотерапии; Тунис – оазис 

Средиземноморья).  
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С помощью гиперболы – преувеличения всех предлагаемых и 

описываемых в рекламных текстах предметов, явлений, услуг, 

характеристик – рекламодатель убеждает потребителя в том, что он 

покупает всё самое лучшее и безупречное. Гиперболизация придаёт 

особую окрашенность текстам, рекламирующим туристские услуги: 

Индонезия – страна тысячи островов; вам гарантируются 

фантастические впечатления; пляжи застроены первоклассными 

отелями; красивейшие коралловые рифы; диковинные рыбки; в этой 

бухте царит ощущение всеобщего праздника; незыблемые и 

колоссальные пирамиды. 

Эпитеты уточняют образ в представлении адресата, это 

определения, придающие особый характер предмету рекламирования, 

обеспечивающие его отличие от стандартных, привычных форм и 

моделей, подчёркивающие уникальность и единичность предлагаемого: 

приветливое солнце, причудливые кораллы, загадочный Египет, 

золотистый пляж и т.п. 

Использование иноязычной лексики, терминов позволяет 

внушить потребителю авторитетность, «западность», «продвинутость» 

данной турфирмы. Заимствования обладают магическим воздействием 

на сознание, несут отпечаток авторитета науки: дьюти-фри, трансфер, 

дайвинг, талассотерапия, конференц-центр, люкс, номер класса 

«сьют», каякинг, виндсерфинг, парасэйлинг. 

Приём размывания смысла даёт возможность «заговорить» 

адресата, затемнив истинный смысл, спрятав его в ряду множества слов 

с положительной импликацией. Это позволяет вызвать у аудитории 

положительные эмоции, создав эффект огромного количества 

предоставляемых услуг высокого качества. Среди речевых тактик 

можно назвать такие: апелляция к честности и надёжности (10 лет на 

туристском рынке, 15 лет надёжности и доверия),  ссылка на 

авторитет: Царский залив уже который год находится в фаворе у 

взыскательных туристов; подмазывание аргумента (в основе лежит 

комплимент партнёру по общению – VIP-отдых для настоящих 

джентльменов), быстрота, оперативность оказания услуг (Визы 

срочно! Быстрое оформление!), выгодное предложение (заманивание, 

обещание материальных выгод – Бесплатно отдохнуть в Греции и 

дёшево купить шубу!). 

Таким образом, рассмотренные приёмы речевого воздействия 

активно и эффективно используются рекламодателем в рекламных 

текстах для манипулирования сознанием потребителя-туриста. 
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О.М. Єгорова, викл. вищ. кат. (КДКЕТ, м. Кривий Ріг) 

 

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Нині у вищій освіті України спостерігаються такі тенденції: 

удосконалення традиційних методик і методів роботи зі студентами та 

пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш 

ефективних, оптимальних, результативних, ніж ті, що існували в 

минулому. Освітяни виконують основне завдання, що ставить 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні на найближчі двадцять 

п’ять років, переходячи до особистісно зорієнтованих технологій 

навчання. Змінюється зміст процесу отримання освіти: це вже не 

процес передачі суми знань або інформації, не повторення готових 

результатів, а формування компетентностей, досвіду, самореалізація на 

основі природних даних і розвитку здібностей студента. 

Обґрунтування особливостей тренінгів як засобу формування 

професійної компетентності студентів, майбутніх фахівців фінансово-

економічної сфери в умовах навчального процесу сучасного вищого 

закладу економіко-управлінської освіти, з погляду педагогіки у 

контексті адаптації до вимог вищої освіти України є актуальним і 

розглядається вже не вперше [1; 2]. 

Аналіз наукових літературних джерел свідчить про те, що 

науковці, педагоги та дослідники освітніх інновацій визнають 

навчальний тренінг одним із дієвих засобів підготовки майбутніх 

фахівців допрофесійної діяльності [3].  

Перед викладачами закладів вищої освіти постає завдання так 

організувати діяльність студентів спеціальності «Бухгалтерський 

облік» під час навчального тренінгу, щоб його результатом було 

досягнення найважливіших цілей навчальної діяльності й особистісно-

професійного зростання майбутніх фахівців бухгалтерського обліку в 

різних галузях економіки. 

Власне поняття «тренінг» (від англ. «training» - виховання, 

навчання, підготовка) увійшло до української мови лише в останні 

десятиріччя. До цього десь у цьому ж значенні використовувався 

термін «тренування». І сьогодні між цими двома тісно 

взаємопов’язаними поняттями не завжди проводять різницю, вживають 

їх як синоніми.  



258 

Тренінг являє собою програму різноманітних вправ, що 

планомірно виконується з метою формування та вдосконалення вмінь 

та навичок, підвищення ефективності трудової (та іншої) діяльності.  

Аспект аналізу сучасних чинників підвищення ефективності 

навчального процесу вищого закладу освіти й забезпечення випуску 

конкурентоспроможного фахівця зумовлює потребу постановки 

проблеми вивчення доцільності та перспективності тренінгів як засіб 

формування професійної компетентності фахівців фінансово-

економічної сфери. 

Тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності. 

Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за 

своєю сутністю, є формою передавання інформації та засвоєння  знань. 

Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. 

На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання ініціалізують 

увесь потенціал студента: рівень та обсяг видів компетенцій, які мають 

місце в професійній діяльності (професійні, аналітичні, системні, 

комунікативні та інші), самостійність, здатність до прийняття рішень, 

до взаємодії тощо. 

Використання тренінгів при підготовці компетентних 

спеціалістів при вивченні фінансово-економічних дисциплін сприяє 

інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній 

активній роботі його учасників. Знання в ході тренінгу не подаються в 

готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності самих 

учасників. У центрі уваги самостійне навчання учасників та інтенсивна 

їх взаємодія. Відповідальність за результативність навчального процесу 

несуть однаковою мірою як ведучий, так і кожний учасник тренінгу. 

Інноваційне навчання в закладах вищої освіти, у вигляді заняття 

тренінгу має чітко структуровану основу. А інноваційні методи, що 

застосовують під час проведення тренінгу, передбачають використання 

системи способів, спрямованої головним чином не на повідомлення 

готових знань, а на організацію умов для самостійного одержання знань у 

навчальному закладі. 

Проведення навчальних тренінгів у процесі підготовки 

майбутніх спеціалістів бухгалтерського обліку сприяє не тільки 

вдосконаленню процесу професійної освіти студентів і кращому 

засвоєнню теоретичного матеріалу з фахових дисциплін, але й 

надаватиме кожному з них оптимальні можливості для особистісного 

та професійного становлення. Перспективи подальших досліджень 

пов’язані з обґрунтуванням педагогічних умов використання 

навчальних тренінгів у підготовці майбутніх бухгалтерів різних галузей 

економіки.  
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Підвищення конкурентоспроможності випускників навчального 

закладу залежить значною мірою від методичної підготовленості 

викладачів, які акумулюють в собі склад знань базових дисциплін і 

психолого-педагогічну підготовку до їх викладання.  

Доцільність і перспективність тренінгів в умовах освітньої 

організації навчального процесу стає зрозумілою для все більшої 

кількості викладачів, що підтверджується досвідом їх проведення.  

Отже, використання тренінгів при підготовці компетентних 

спеціалістів з фінансово-економічних дисциплін сприяє інтенсивності 

навчання, результат якого досягається завдяки власній активній роботі 

його учасників. Знання під час тренінгу не подаються в готовому 

вигляді, а стають продуктом активної діяльності самих учасників. 

Заняття тренінги як засіб формування професійної компетентності 

студентів майбутніх фахівців бухгалтерського обліку необхідно і 

надалі впроваджувати в освітній процес. 

 

Інформаційні джерела: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.01.2018 № 1556-18. - 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення 

системи вищої освіти України» від 17.02.2004 №199/2004. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/199/2004 

3. Мельничук І. М. Цільові аспекти використання тренінгів / 

І.М. Мельничук// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. 

наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – Умань: 

УДПУ ім. П. Тичини, 2007. – Вип. 19. – С. 185–192. 

 



260 

УДК 005. 334. 2:377.1 
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ГОТОВНІСТЬ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

На сучасному етапі розвитку освіти в контексті сучасних завдань 

навчання відбувається переосмислення функцій  навчальних предметів 

фінансово-економічної сфери для підготовки компетентного фахівця, 

який володіє знаннями та має навички самостійного пошуку нових 

підходів, осмислення нових явищ у розвитку фінансової та економічної 

галузей. У результаті реформування освіти впроваджуються нові підходи 

та відповідні поняття (компетенція, компетентність, кооперація, цифровий 

та аналоговий зв'язок, презентація, симетрична та комплементарна 

комунікація, комунікабельність, медіація). Ці терміни запозичені із зарубіжної 

лінгвістики та методики, соціоніки, а тому спочатку використовувались у 

царині вітчизняної психології, лінгвістики, а лише згодом у методиці 

навчання дисциплін, зокрема, фінансово-економічного профілю.  

Актуальність теми зумовлена завданнями викладання економічних, 

фінансових дисциплін з урахуванням міжнародного досвіду їх вивчення 

та, відповідно, викладання,потребою формування у сучасних фахівців 

загальноінтелектуального творчого потенціалу, умінь застосовувати набуті 

знання на практиці; прилучитися до надбань вітчизняної науки у цій 

галузі.  

Усе зазначене вище вимагає пошуків ефективних шляхів навчання 

не лише зазначених дисциплін, але й того, що допомагає молодим людям 

ефективно, вміло використовувати їх у співпраці з колегами та соціумом. 

Тобто, їх готовність бути психологічно та соціально адаптованими до 

взаємодії з середовищем, яке часто пропонує нові професійні виклики, 

рішення. А отже – вимагає і нових підходів до роботи на занятті до 

навчання, виховання студентів. Мета нашого дослідження – 

обґрунтувати необхідність формування готовності майбутніх економістів 

та фінансистів до розв’язання конфліктних ситуацій. Слушною є думка 

Е.Мерманн про те, що «професійний світ…став ширший і водночас 

тісний. Хімікам та біологам доводиться працювати з економістами. 

«Фізики» та «лірики» разом шукають шляхи вирішення спільних 

проблем….» Психологічна готовність — це виявлення суті властивостей 

і стану особистості. Готовність — це не тільки властивість чи ознака 

окремої особистості, це концентрований показник діяльності суті особи, 

міра її професійної здібності.  
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Психологічна готовність включає в себе з однієї сторони запас 

професійних знань, умінь і навичок; з іншої – риси особистості: 

переконання, професійні здібності, інтереси, професійна пам'ять, 

мислення, увага, працездатність, емоційність, моральний потенціал 

особистості, що забезпечать успішне виконання професійних функцій 

Ядро готовності становлять психічні процеси і властивості. Вони 

є фундаментом якостей особистості. Якості і психологічні властивості 

особистості, психічні особливості і моральні якості, що є основою 

установки майбутнього вчителя на усвідомлення функцій педагогічної 

праці, професійної позиції, оптимальних способів діяльності, 

співвіднесення своїх здібностей з можливостями – характеристики 

психологічної готовності. Вироблення готовності до розв’язання 

конфліктних ситуацій здійснюється у процесі навчання у ВЗО та, що 

навіть більш важливо, у процесі самовдосконалення, розширення 

власних знань шляхом ознайомлення із відповідною літературою, 

проведення самодіагностики, відвідування тренінгів для працівників 

відповідних сфер по роботі з конфліктами тощо.  

Готовність до розв’язання конфліктних ситуацій - це стан 

особистості фахівця, який має динамічну структуру, що складається з 

низки взаємодоповнюючих компонентів, функціонування яких 

забезпечує здатність до усвідомлення ситуації як конфліктної та 

володіння методами і засобами її розв’язання. Компонентами готовності 

у загальному вигляді є наступні: мотиваційно-вольовий, оцінно-

орієнтаційний, та операційний. Незважаючи на те, що економісти 

переважно виконують свою роботу за допомогою комп’ютерних 

програм, проте їх робота вимагає неабияких професійно-комунікативних 

навичок. Представники фінансово-економічної галузі щоденно 

зустрічаються з клієнтами (їх настроєм, темпераментом, рівнем освіти 

тощо). Успішність їхньої діяльності багато в чому залежить від успішної 

міжособистісної комунікації. А це – безконфліктний, комфортний і 

зрозумілий обмін інформацією (між працівником і клієнтом чи між 

працівниками у вирішенні професійних питань).  

Завдання ЗВО – переглянути нормативні документи з підготовки 

фахівців фінансово-економічного профілю, включити до переліку 

дисциплін такі як, наприклад, «Психологія професійного спілкування» 

чи «Основи професійної комунікації», залучати представників 

тренінгових центрів до роботи зі студентами, психологів, які працюють 

в установах економічної (фінансової) галузі та, звичайно ж, самоосвіта. 

Сучасний медійний простір пропонує багато професійно-психологічної 

літератури, яка допомагає вирішувати завдання, що виникають щодня у 

професійному та особистому житті фахівця. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

Євроінтеграція України обумовила необхідність реформування 

усіх сфер суспільного життя, у тому числі – системи освіти. Глобальні 

динамічні зміни в суспільно-економічному розвитку зумовлюють 

стратегічні завдання та визначають головні напрями оновлення і 

розвитку вищої освіти в Україні, підвищення її якості та приведення у 

відповідність до структури потреб ринку праці. Автономія 

університетів розглядається як необхідний інструмент досягнення 

високої освітньої якості, конкурентоспроможності, можливості 

комерціалізації власних нових доробок для подальшого розвитку 

наукової бази університетів. Проблеми відсутності єдиного підходу до 

формування ефективної автономії університетів, викликані, перед усім, 

розбіжностями у законодавстві, обумовлюють актуальність дослідження. 

Сьогодні процес реформації системи вищої освіти в Україні набув 

перманентного, проте, певною мірою, безсистемного характеру. Однією з 

основних проблем реформування української системи вищої освіти є 

визначення форм і меж автономії закладів вищої освіти задля ефективного 

їх функціонування, а також підтримання балансу між ступенем автономії 

та державним регулюванням освітнього процесу з метою адекватного 

задоволення соціальних очікувань, зокрема поєднання ідеології вільного 

ринку з дотриманням принципів соціальної справедливості. Міжнародні та 

європейські документи пропонують вирішувати цю дилему шляхом 

посилення суспільного контролю за якістю освіти, оптимізації й певної 

децентралізації управління вищою освітою [1]. 

У пункті 3.8 Хартії університетів України Університети 

закликають уряд «визнати принципи університетської автономії, що 

підкріплює їх різноманітні місії, у тому числі: 1) академічної автономії 

(навчальні плани, програми та наукові дослідження); 2) фінансової 

автономії (виділення бюджету єдиною сумою); 3) організаційної 

автономії (організаційна структура університетів); 4) автономії в 

області кадрової політики (найм, заробітна плата та просування по 

службі)» [2]. 

Враховуючи різноманітність моделей вищої освіти, Асоціацією 

європейських університетів визначено основні принципи, умови та  
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Рисунок 1 – Механізм формування автономії університетів 

 

методологію розрахунку показників автономії, яка пропонує 

інструментарій для порівняння національних систем вищої освіти на 

предмет автономії та дозволяє встановити взаємозв’язок між 
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автономією й іншими концепціями, такими, як продуктивність, 

фінансування, якість, доступ та утримання [3].  

Реформа системи вищої освіти в Україні визначається Законом 

«Про вищу освіту», побудованому на засадах автономії закладу вищої 

освіти, передбачає: 1) в основі змін до вищої школи – ідея автономії в 

академічній, організаційній та фінансовій сферах; 2) якість підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах як основа конкуренції між ними; 

3) проведення вищими навчальними закладами внутрішнього публічного 

моніторингу, результати якого будуть розміщені на їх сайтах; 

4) запровадження Національного агентства з якості вищої освіти та 

незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти тощо [4]. 

Порівняння індикаторів оцінювання автономії закладів вищої 

освіти довело існування суттєвих розбіжностей, які обумовлені, 

насамперед, популістським, формалізованим підходом до 

реформування вищої освіти в Україні, недостатнім розумінням самої 

суті академічної автономії та академічних свобод. 

В основі пропонованого нами механізму формування автономії 

закладів вищої освіти лежить демократичний концепт, що базується на 

загальноприйнятих світових освітніх принципах та передбачає тісний 

взаємозв'язок між університетами, студентами та стейкхолдерами (рис. 1). 

Таким чином, автономію університетів необхідно формувати з 

урахуванням поглибленої інтеграції університетів з економікою, ринком 

праці і процесами розвитку суспільства та держави, що сприятиме 

демократизації освіти, підвищенню конкурентоспроможності національних 

університетів і залученню до управління освітою ініціативних науковців. 
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МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Міжнародний сертифікат – документ, що засвідчує знання 

іноземної мови і визнається навчальними закладами, роботодавцями та 

іншими організаціями в різних країнах світу. Він видається з дозволу 

однієї із всесвітньо відомих організацій. Цей сертифікат дає право на 

вступ до навчальних закладів, можливість отримання громадянства і т.ін. 

Для чого випускникам економічних ЗВО потрібен міжнародний 

сертифікат? Як правило, це отримання роботи, подальша освіта за 

кордоном, еміграція та отримання громадянства, власні амбіції чи 

бажання підтвердити незалежною комісією рівень володіння іноземною 

мовою. 

Для отримання престижної посади у великій європейській 

компанії знадобляться «вагомі» сертифікати, що підтверджують 

володіння англійською мовою на високому рівні – такі як CAE, BEC, 

LCCI QI, а для роботи менеджером середньої ланки, адміністратором 

або технічним працівником цілком достатня наявність сертифіката 

FCE. Сертифікований бухгалтер повинен мати кваліфікацію ICFE. 

Ми більш детально зупинимося на декількох спеціальних 

іспитах з ділової англійської, які можуть бути цікаві студентам ЗВО 

фінансово-економічного напряму. Ці іспити безпосередньо оцінюють 

знання ділових аспектів і дають кандидатам серйозну перевагу під час 

прийому на роботу у великі іноземні компанії. Зокрема, ми поговоримо 

про ВЕС (Business English Certificate) від екзаменаційного центру 

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) 

Кембриджського Університету та EFB (English for Business) від 

Лондонської Торгово-Промислової палати LCCI IQ (London Chamber of 

Commerce and Industry International Qualifications). 

Іспити BEC створені для тих, хто працює або збирається 

працювати в сфері міжнародного бізнесу, на них оцінюється вміння 

кандидата застосовувати англійську мову в контексті міжнародного 

бізнесу, а також спілкуватися англійською мовою з клієнтами та 

колегами. BEC тестує практичні навички володіння мовою в реальних 

робочих ситуаціях, але при цьому не вимагає спеціальних знань в бізнесі. 
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Сертифікат BEC – це реальна перевага, особливо якщо мова йде 

про роботу в іноземних компаніях, де часто необхідно документально 

підтвердити рівень володіння англійською мовою. Іспит спеціально 

розроблений для незалежних кандидатів, що бажають збільшити свої 

шанси на ринку праці, зробити резюме більш вагомим, а також 

підтвердити знання іноземної мови. 

LCCI (Лондонська торгово-промислова палата) – провідний 

глобальний постачальник спеціалістів професійно-технічних і 

пов'язаних з бізнесом кваліфікацій. Ця установа має п’ять тисяч 

центрів. Тісні зв'язки LCCI з британськими діловими колами і 

міжнародним бізнесом, до якого приєднується більш ніж сторічний 

досвід у розвитку інноваційних технологій, дозволяє LCCI 

затверджувати та переглядати вимоги до комерційних напрямів, що 

відповідають потребам сучасного ділового середовища. 

Сертифікати LCCI, як і Кембриджські сертифікати, визнаються 

професійними організаціями і роботодавцями більш ніж в 125 країнах 

світу. 

Іспити LCCI призначені для тих, хто хоче підтвердити свій 

рівень володіння англійською мовою, отримати всесвітньо визнаний 

сертифікат, влаштуватися на роботу в міжнародні професійні 

організації та престижні корпорації, а також просунутися кар'єрними 

сходами. 

Лондонська торгова палата надає можливість здавати кілька 

видів іспитів з ділової англійської, але ми детально розглянемо лише 

один з них – англійська для бізнесу (English for Business, EFB). EFB на 

основі практично орієнтованих завдань оцінює вміння застосовувати 

знання англійської мови в сфері ділової комунікації. Різні рівні 

складності цього іспиту відповідають рівням єдиного європейського 

стандарту. 

Багато університетів у Великобританії і в усьому світі 

приймають сертифікат EFB як одну з обов'язкових умов для 

працевлаштування. При цьому часто необхідно здавати додатковий 

модуль для перевірки навичок говоріння. 

Підводячи підсумки, ще раз підкреслимо, що наявність 

сертифіката, що підтверджує успішне складання міжнародного іспиту, 

на сучасному етапі є важливим фактором для роботи в іноземній 

компанії або при вступі до навчальних закладів за кордоном, оскільки 

демонструє вашу високу кваліфікацію та вмотивованість. 
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РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ 

У ВИКЛАДАННІ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Мовні дисципліни для студентів-іноземців нефілологічних 

ЗВО – це, насамперед, база для оволодіння певною спеціальністю. 

Відповідно до Державного освітнього стандарту з української мови як 

іноземної студенти повинні вміти реалізовувати свої комунікативні 

завдання, перш за все, в наступних ситуаціях спілкування: у навчальній 

сфері (лекція, семінар, практичне заняття, консультація, залік, іспит, 

індивідуальна робота з літературою в електронних бібліотеках); у 

навчально-науковій та професійній (засідання із заслуховування 

проектних робіт; науково-практичний семінар, конференція; 

обговорення та захист курсової, дипломної роботи). Тому викладачеві 

української чи російської мови як іноземної необхідно усвідомлювати, 

що його заняття повинні відрізнятись яскраво вираженим професійним 

спрямуванням. При цьому викладач-філолог не може і не повинен 

замінювати викладача фахових предметів. У його завдання входить не 

навчання економіці, хімії і т. ін. як науковому предмету, а вивчення 

мови певної спеціальності. 

Досвід роботи показує, що найчастіше ми спостерігаємо пряму 

залежність між знанням мови і предмета: чим краще студент знає мову, 

тим легше йому вчитися. Тому мовне навчання іноземних  студентів 

відбувається поступово і на всіх курсах без винятку. При цьому 

враховуються різні рівні мови – фонетичний, словотвірний, лексичний, 

морфологічний, синтаксичний. Завдання та цілі поступово 

ускладнюються, але специфіка роботи залишається такою: 

 підготувати іноземців до занять по курсу; 

 полегшити процес сприйняття усної наукової мови 

спеціальності (лекції); 

 удосконалити вміння і навички в таких аспектах мовної 

діяльності, як читання і говоріння; 

 ввести специфічні елементи наукового стилю мовлення; 

 активізувати спеціальні економічні терміни. 

Відомо, що в методиці викладання мови для іноземних студентів 

основною одиницею навчання є текст. Він супроводжується системою 
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вправ, що дозволяють засвоїти лексико-граматичні категорії 

тематичного блоку. Завдання спрямовані на закріплення отриманих 

відомостей за фахом, оволодіння загальнонауковою і спеціальною 

лексикою, удосконалення навичок володіння граматичними 

конструкціями. 

Будь-яка нова тема починається з розбору нових слів, термінів і 

понять, тобто до кожного тексту складено список слів по темі.  

За допомогою передтекстових вправ студент повинен навчитися 

виявляти значення слова за допомогою словотвірного аналізу, 

встановлювати синонімічні і антонімічні зв'язки слів, визначати 

значення слів з контексту, встановлювати лексичну сполучуваність 

досліджуваних мовних одиниць, замінювати книжково-письмові 

конструкції (дієприкметникові та дієприслівникові звороти) 

конструкціями усного мовлення, ділити складні речення на частини, 

правильно вживати сполучники та сполучні слова. 

Друга частина заняття – робота з текстом – є головною 

частиною. Читанню, як правило, передує завдання, спрямоване на 

смисловий аналіз тексту. Далі представлені післятекстові завдання, 

призначені контролювали розуміння й активізувати введений лексико-

граматичний матеріал, готуючи студентів до відтворення 

інформативного змісту тексту в монологічній формі. Післятекстові 

завдання навчають студента знаходити в тексті і відтворювати по 

пам'яті визначення понять, відповідати на питання та самостійно 

формулювати власні думки, аналізувати структуру тексту: ділити текст 

на смислові частини, складати різні види планів, записувати текст або 

будь-яку частину тексту по пам'яті, стисло конспектувати або 

коментувати окремі тези. 

В кінці кожного заняття студенти отримують контрольні тестові 

завдання за темою, яка вивчається. Вони сприяють закріпленню 

отриманих знань та перевірці їх якості. 

В цілому, матеріали занять, на наш погляд, сприяють 

формуванню у студентів навичок та вмінь читання та конспектування 

текстів, розвитку навичок монологічного мовлення, участі в 

практичних заняттях за фахом.  

У цьому руслі перспективною є співпраця кафедр, яка сприяє 

створенню спільних навчальних посібників для іноземних студентів та 

відіграє позитивну роль у підготовці сучасних фахівців високої 

кваліфікації. 
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ДВОФОКУСНЕ ВИКЛАДАННЯ ESP  

В ЕКОНОМІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ 

 

Розглядаючи особливості викладання англійської в форматі EFL, 

багато фахівців останнім часом приходять до висновку про недостатню 

ефективність такого підходу, в основі якого – уявлення про студента як 

про чужинця, іноземця, чиє завдання – якомога вдаліше імітувати 

мовну поведінку носіїв мови. Студент розглядається як лінгвістичний 

турист: йому дозволено відвідування, але не надано права постійного 

проживання, – тому він завжди повинен відчувати перевагу носіїв 

мови. Такий підхід можна вважати спадщиною тих часів, коли 

поширення англійської мови в світі було обумовлено економічним і 

геополітичним домінуванням англомовних країн. 

У сучасному суспільстві, згідно зі статистикою, лише для одного 

з чотирьох людей, які розмовляють англійською, ця мова є рідною, 

отже, в більшості випадків англійська служить посередником в 

спілкуванні, але не є рідною для жодного зі співрозмовників. Ось чому 

методики викладання англійської мови розвиваються таким чином, щоб 

відповідати суспільним, політичним і економічним потребам нового 

світу, в якому вивчається і використовується мова. 

Дуже цікавим у цьому сенсі є методика ELF (English as a Lingua 

Franca) «англійська як іноземна». Її актуальність випливає із зазначеного 

раніше факту поширення англійської як мови міжнародного спілкування. 

В даному підході на передній план виступає успішність спілкування, а 

неухильне дотримання норм і правил носіїв мови вважається менш 

важливим. До типових особливостей відносяться, наприклад, 

спрощення дієслівних парадигм, зміни у вживанні артиклів і 

прийменників, переважне використання інфінітива у порівнянні з 

герундієм, розширення сполучуваності дієслів і т.ін. 

Важливим моментом в ELF-підході є той факт, що люди, які 

використовують англійську як іноземну, розглядаються як активні та 

повноправні користувачі мови, яким немає потреби жорстко слідувати 

формальним нормам, якщо комунікативний успіх може бути 

досягнутий і без цього. Відповідно, ELF вважається не «дефектною» 

мовою, а цілком адекватною її формою, яка відповідає своїм функціям. 

Спірним є питання щодо культурної «нейтральності» ELF. 

Висловлюються прямо протилежні думки: від «лінгвістичного 
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імперіалізму» (адже ELF сприяє домінуванню англомовних країн) до 

відсутності культурного маркування або, навпаки, полі культурності. 

Інтенсифікація та підвищення ефективності мовного навчання 

вимагає створення нових методик викладання. Однією з таких методик 

є підхід CLIL (Content and Language Integrated Learning), «інтегроване 

вивчення мови і предмета». Даний підхід передбачає вивчення одного 

або більше предметів університетської програми іноземною мовою. 

Навчання стає двофокусним: предмет вивчається через мову, а мова 

вивчається через предмет. За таких умов викладачі профільних 

дисциплін ведуть заняття іноземною мовою або викладачі-філологи 

включають матеріал з відповідного предмета в свої заняття. Однак 

проблема полягає в тому, що CLIL непросто інтегрувати у навчальні 

плани. Крім того, не так просто підготувати педагогів, здатних 

викладати в рамках CLIL. 

Але є напрям, який вже досить давно і успішно поєднує 

вивчення мови з вивченням / повторенням ще якої-небудь дисципліни. 

Це ESP (English for Specific Purposes), «англійська для спеціальних 

цілей», яку іноді називають «CLIL для дорослих». До ESP відносяться 

ділова англійська, англійська для юристів, інженерів, медиків, 

льотчиків, фінансистів і т.д., тобто це англійська для 

найрізноманітніших спеціальностей і галузей економіки.  

Навчання ESP покликане задовольнити специфічні потреби 

студентів, використовує методологію відповідної спеціальності, 

фокусується на релевантному для даної спеціальності мові в області 

граматики, лексики, дискурсу та жанру. ESP може вивчатися як уже 

працюючими спеціалістами, які мають достатній професійний досвід, 

так і студентами ЗВО, які ще тільки готуються працювати в тій чи 

іншій області. У першому випадку англійська, як правило, виступає 

лише як інструмент професійного спілкування. У другому випадку 

вивчення англійської нерідко знайомить студентів з новими для них 

темами, підходами, методами, що існують в тій спеціальності, яку вони 

вивчають. Тобто вивчення мови дійсно інтегрується з вивченням 

спеціальної дисципліни. 

Нарешті, говорячи про англійську мову у ЗВО, не можна не 

згадати EAP (English for Academic Purposes), «англійську для 

академічних цілей». EAP зосереджується на тих навичках, які необхідні 

для успішного навчання з тієї чи іншої спеціальності англійською 

мовою, включаючи програми післявузівської освіти – магістратуру та 

аспірантуру. Крім вивчання мови спеціальності (термінології, типових 

форм дискурсу і т.д.), ЕАР включає також базові навички, необхідні 

для навчання та спілкування в академічному середовищі.  
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Інтернаціоналізація університетської освіти зробила ЕАР одним 

з найактуальніших напрямків у вивченні англійської. Університети – 

організації зі складною структурою, з усталеними академічними 

традиціями і культурою. Навіть навчаючись рідною мовою, студенти 

проходять нелегкий період адаптації до університетського середовища. 

При навчанні іноземною мовою вони стикаються з іще більшою 

кількістю труднощів. Разом з тим, якщо студент благополучно 

адаптувався і успішно завершив освіту іноземною мовою, він по праву 

може вважатися особливо цінним фахівцем. І справа навіть не в тому, 

що він навчався в престижному ЗВО і володіє іноземними мовами. 

Важливим є те, що в процесі навчання він придбав цінні навички 

адаптації, гнучкості, дипломатичності у спілкуванні в полікультурному 

середовищі, аналізу різних точок зору і вироблення свого унікального 

творчого підходу. Навіть якщо згодом він не буде працювати в 

міжнародних компаніях, він і на внутрішньому ринку зможе 

побудувати успішну кар'єру для себе і принести користь своїй галузі. 

Отже, якщо ЗВО планує вийти на міжнародний рівень, він може 

поставити перед своїми викладачами цілком посильне завдання – 

вивчення англійської мови і розробку курсів спеціальних дисциплін 

англійською мовою. EAP / ESP для викладачів може включати на 

базовому рівні знайомство зі спеціальною термінологією і граматикою. 

На більш високих рівнях це засвоєння навичок усної презентації 

англійською мовою, академічної письмової мови, ведення наукової 

дискусії, написання наукових статей та складання професійних 

портфоліо. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ 

Сучасне суспільство характеризується властивими для 

трансформаційних суспільств швидкими змінами у всіх сферах життя. 

Особливо швидко зміни відбуваються завдяки багатьом чинникам, що 

сьогодні рухають економіку та промисловість, впливають на розвиток 

культури міжнаціональних відносин, залежать від світових міграційних 

процесів, впливають на розвиток інформаційного й освітянського 

простору. Протягом останнього десятиліття розвинені країни Європи та 

світу розпочали ґрунтовну дискусію, яка й досі триває на 

міжнародному рівні, навколо того, як дати людині належні знання, 

вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної взаємодії з 

технологічним суспільством, що швидко розвивається. Саме тому 

важливим є усвідомлення самого поняття компетентності, розуміння, 

які саме компетентності і як необхідно формувати, що має бути 

результатом діяльності людини. 

Більшість науковців говорять про необхідність визначити, 

відібрати та ґрунтовно ідентифікувати обмежений набір 

компетентностей, які є найважливішими, інтегрованими, ключовими. 

На думку експертів, створення умов для набуття необхідних 

компетентностей протягом всього життя сприятиме: продуктивності та 

конкретності людини на ринку праці; скороченню безробіття завдяки 

розвиткові гнучкої (адаптивної) та кваліфікованої робочої сили; 

розвиткові середовища для інноваційних перетворень в умовах 

глобальної конкуренції. 

У зарубіжних наукових джерелах поняття «компетентність» 

трактується як сукупність знань, навичок, якостей, поведінки, 

ставлення і застосування їх у практиці професійної діяльності [1]. 

Російські дослідники В. Кальней та С. Шишов вважають 

компетентність здатністю і досвідом самостійної діяльності на основі 

здобутих універсальних знань [2].  

У вітчизняних досліджень зустрічаємо трактування терміну 

«компетентність»:  

 здатність є найбільш уживаним та ключовим словом для 

розуміння і визначення компетентностей (В. Луговий) [3];  

 готовність фахівця включитися в певну діяльність 

(А. Аронов) [4];  
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 володіння компетенцією, синтез когнітивного, предметно-

практичного й особистісного досвіду людини [1].  

Компетенції бухгалтера – це здатність виконувати роботу 

бухгалтера у відповідності з вимогами посади, а вимоги посади – це 

завдання і стандарти їх виконання, прийняті на підприємстві. 

Спеціальна модель компетенцій бухгалтера складається з таких видів 

компетенцій і компетентностей: 

 робота з людьми (керування відносинами; робота в команді; 

впливу); 

 робота з інформацією (збір, обробка, збереження та аналіз 

інформації; складання звітності, прийняття рішень); 

 розвиток бізнесу (особистий розвиток; генерування та 

обґрунтування ідей); 

 досягнення результатів (планування; чіткість управління). 

Для впевненого поступу у майбутнє вітчизняне суспільство 

потребує фахівців, підготовлених відповідно світовим освітнім 

вимогам, компетентних, амбітних, з інноваційним мисленням та 

сформованим прагненням реалізувати власні ідеї у суспільній 

життєдіяльності. 

При найбільш повному визначенні професійного бухгалтера 

можна зазначити, що сучасний бухгалтер – це, насамперед, менеджер, 

який здійснює керівництво колективом. Отже, він повинен бути 

аналітиком, оскільки прийняття рішень здійснюється на основі 

системного аналізу ситуацій; висококваліфікованим спеціалістом у 

питаннях правового, податкового та іншого законодавства. Він повинен 

чітко орієнтуватися в бізнес-середовищі та швидко реагувати на зміни в 

ньому; це фінансист, який вміє грамотно розпоряджатися грошовими 

коштами підприємства. 

Професійні бухгалтери в усьому світі виконують у суспільстві 

важливу роль, виправдовуючи суспільну довіру, вони повинні надавати 

суспільству свої послуги на високому рівні, тому що користувачі 

фінансової інформації покладаються на об’єктивність даних і 

порядність професійних бухгалтерів у їхній діяльності. Тому 

представники бухгалтерських професій зацікавлені у дотриманні не 

тільки високого рівня роботи, але й етичних вимог, покликаних 

забезпечити такий рівень. У зв’язку з цим Міжнародна федерація 

бухгалтерів прийняла Кодекс етики професійних бухгалтерів у 1996 р. 

Кодекс являє собою етичні вимоги до бухгалтерів, і є зразком для 

національних етичних рекомендацій. Кодекс визначає, що мета 

бухгалтерської професії полягає у виконанні роботи відповідно до 
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найвищих стандартів професіоналізму на засадах компетентнісного 

підходу. 

Компетентність характеризує здатність людини (фахівця) 

реалізовувати свій людський потенціал для професійної діяльності. 

Отже, компетентність фахівця — це виявлені ним на практиці 

прагнення й здатність (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, 

уміння, досвід, особистісні якості й ін.) для успішної творчої 

(продуктивної) діяльності в професійній і соціальній сфері, 

усвідомлюючи її соціальну значимість і особисту відповідальність за 

результати цієї діяльності, необхідність її постійного вдосконалення. 

Таким чином, економічна компетентність майбутнього фахівця є 

інтегрованим індивідуальним утворенням на основі характеристики 

рівня професійної підготовленості бухгалтера, заснованої на 

фундаментальних фахових знаннях і відпрацьованих уміннях, які 

виявляються в єдності з особистими якостями. 

В організації бухгалтерського обліку необхідно: обґрунтовано і 

свідомо обирати співробітників бухгалтерії, а також постійно 

здійснювати процес моніторингу і розвитку компетенцій бухгалтерів. 

Компанія, яка зможе керувати компетенціями бухгалтера, забезпечить 

собі адаптацію до невизначеності і нестабільності економіки протягом 

тривалого періоду часу. 
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И.А. Пузанова-Красикова (ХГУПТ, Харьков) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ НА УРОКАХ РКИ 

 

Современные преподаватели русского языка как иностранного в 

последнее время все чаще используют международный опыт, 

накопленный представителями разных специальностей. Поскольку 

основной целью иностранных учащихся при изучении языка страны, в 

которой они находятся, является не столько возможность овладения 

бытовой лексикой, что также немаловажно, но, в первую очередь – 

способность слушать лекции по выбранной специальности, читать 

литературу, уметь конспектировать и т.д. Не будем забывать, что 

основной целью пребывания в Украине становится не постижение 

культуры и особенностей жизни и мышления наших 

соотечественников, а получение нужной профессии. В связи с этим 

представляется наиболее актуальным пересмотр методов и приёмов 

обучения именно профессиональной лексике, и не только в рамках 

предмета «Основы научного стиля». Перед преподавателем стоит 

актуальная задача помощи в выработке языковой компетенции при 

использовании языка специальности. 

Исследователи при овладении языком специальности выделяют 

следующие этапы: а) демонстрацию видимой лексики (например, 

термины: экономические науки, деятельность, ресурсы, теория и т.д.); 

б) методические приёмы, которые помогают студентам усвоить новые 

термины (например, способы согласования слов из разных частей речи, 

постановка вопросов к выделенным словам, помещение 

терминологических слов в определенный контекст, чтение текстов, 

включающих профессиональную лексику, использование 

синонимических и антонимических конструкций и другие; 

в) организация повторения усвоенной лексики и контроль качества 

усвоения.  

Следует также учесть, что несмотря на то, что терминология 

любой науки должна стремиться к однозначности, изучение 

лексических единиц не должно происходить изолированно, а только в 

соответствующем контексте, т.е. необходимо помнить, что при 

включении слова в профессиональный текст неизбежно происходит 

определенная шлифовка его значения, при объяснении которого 

должны учитываться фонетическая и грамматическая стороны этого 

слова.  
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У каждого преподавателя имеются свои формы семантизации: 

описание, перевод, использование табличных материалов, 

синонимизация, антонимизация и др. Также в процессе изучения 

необходимо опознать лексическую единицу на слух и визуально, а 

также изучить навык её употребления. Важно найти способы 

семантизации, чему помогает группировка слов по понятийным 

категориям (качества, процессы, противопоставления и т.д.). Также не 

следует забывать о словообразовательных процессах — умении 

находить однокоренные слова, а также учиться видеть значения, 

которые привносят определенные приставки или суффиксы. Конечно, 

немаловажно научить студентов выделению интернациональных 

частей слов ( микро-, макро- , моно-, транс-, поли- и т.д.) 

Следует наметить способы достижения поставленных задач. Их 

бесчисленное множество. Прежде всего, это упражнения на 

составление фраз с определенным словом или словосочетанием; поиск 

в тексте слов, обозначающих, например, предметы труда или средства 

труда; образование отглагольных существительных, согласование 

прилагательных с терминологическими существительными; замена 

предложений синонимическими или антонимическими. Для 

закрепления изученного можно использовать пересказ текста, 

составление вопросного, номинативного и тезисного планов, а также 

восстановление пропущенных частей текста. 

На всех этапах работы желательно давать возможность 

учащимся выполнять задания на создание текста; в процессе 

выполнения таких заданий, которые студенты особенно любят, 

появляется возможность проверить глубину понимания информации и 

степень вероятности выработки креативного подхода к получению 

экономической информации. 

Поскольку терминология составляет значимый для студента 

пласт изучения, работу в этом направлении надо начинать с самых 

первых этапов. Выбор профессии обычно происходит в старших 

классах общеобразовательных школ, поэтому еще в школьные годы 

будущий студент начинает присматриваться и прислушиваться к 

терминологическим словам, которые отражают суть его будущей 

профессии. Этот путь является стартовым, и вузовский преподаватель 

должен его продолжить, при этом учитывая опыт предыдущего 

десятилетия. Профессиональная лексика обогащает словарный состав, а 

также позволяет сформировать коммуникативную компетенцию 

будущего специалиста. 
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УДК 172.16:377.1 

 

Г.Б. Раскосова (ХДУХТ, Харків) 

 

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Ще в останнє десятиріччя минулого століття у періодиці, 

наукових дискусіях, на спеціальних конференціях активно 

висвітлювалися проблеми гуманітаризації освіти, зокрема, увага 

зосереджувалася на проблемі формування моделі спеціаліста нової 

формації. До уваги бралися не тільки професійні, креативні якості, а 

й широка освіченість, інтелектуальність, соціально-психологічна 

адаптованість тощо. І, звичайно ж, поставало питання «визначення 

пріоритетів в університетській освіті України: орієнтир на 

американську модель університетської освіти чи збереження 

автохтонних рис і традицій та ряду інших» (Р.С.  Мариняк. 

«Гуманітаризація освіти в економічному вузі»). Тому цілком 

слушною, з нашої точки зору, є думка дослідника Т.  Шехтера про те, 

що сьогодні «відбулася зміна цінностей, які визначають 

життєдіяльність людини. Звідси, вища освіта повинна базуватися на 

засадах гуманізму, реалізовуваного на різних структурних освітніх 

рівнях» («XXI століття: конверсія гуманітарних спеціальностей»).  

Викладання вузькоспрямованих курсів не забезпечить 

майбутньому фахівцю таких якостей, як комунікативність, уміння 

адаптуватися до потреб сьогодення, ораторське красномовство, 

володіння іноземними мовами і – досконало! – своєю рідною.  

Отже, давно назріла потреба посилити «непрагматичну 

складову» у дисциплінах технічного, математичного, економічного, 

природознавчого тощо напрямку і не вважати на відповідних 

факультетах гуманітарні дисципліни другорядними, 

«непрофільними». Тобто пропонується українським університетам 

зберегти традиційний для них дух європеїзму, що сприятиме 

широкому світогляду випускників і формування у них високих 

гуманістичних ідеалів.  

Показовою в цьому плані є стаття Ю. Афанасьєва «Чи може 

освіта бути негуманітарною?» Автор, аналізуючи специфіку 

західноуніверситетської традиції, акцентує увагу на тому факті, що 

вищими пріоритетами університету були ідеї його відповідальності 

за осягнення цивілізаційного ідеалу, за розуміння взаємопов’язаної 

єдності, притаманної цьому світові. Отже, прагматична функція 



278 

університетів у Європі, на думку автора статті, була більш ніж 

другорядною. Альтернативою вважається американська модель 

університетської освіти. Американські університети, стверджує 

автор, лише частково адаптували на власних теренах «імпортовану з 

Англії» європейську модель вишу і являють собою на сьогодні 

управлінську структуру, організацію, пізнавальна складова якої 

зводиться до прагматичних потреб, а експериментальне втручання 

людини в навколишню дійсність має на меті лише подальше 

використання результатів і тільки в техніко-виробничому сенсі.  

Логічно зробити висновок, що в українських вишах з 

економічного, фінансового, технічного, природничого напрямку 

варто зберігати дух традиційного європейського університету, який 

довів свою логічну, життєстверджуючу сутність .  
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НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКЛАДУ ТЕКСТУ 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Науковий стиль, що реалізується в різних підстилях і жанрах, 

активно обслуговує наукову галузь: повідомляє, аргументує, уточнює, 

конкретизує, оцінює, забезпечує науковий діалог і полілог. Првідними 

характеристиками, що визначають культуру наукової мови, є 

логічність, точність, ясність, відсутність мовної надмірності викладу 

матеріалу. Як зазначає в ґрунтовних працях О.М.Семеног, зазначені 

нормативні риси наукового стилю можна співвіднести з мовленнєвими 

вміннями дослідника. Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства 

вища школа має готувати висококваліфікованих спеціалістів, які  здатні 

використовувати знання в практичній діяльності,  володіти основами 

наукового викладу досліджуваного матеріалу на ґрунті  української 

мови як окремої самобутньої одиниці. Необхідність таких знань і вмінь 

студент повинен осмислити безпосередньо під час навчання, 

самостійного опрацювання тем з фахових та гуманітарних дисциплін.  

Наше завдання – дослідити засоби сучасної української мови, що 

формують наукові основи професійного тексту.  

У сучасних умовах в українській та більшості мов світу 

відбувається процес модернізації. Він є причиною постійного обміну 

інформацією, що посилює різноманітні міжмовні впливи й сприяє 

створенню міжмовного лексичного фонду. Таким чином, сучасна 

наукова лексика економічного спрямування, галузі торгівлі й 

ресторанного господарства – це складна та багатогранна система. Вона 

ієрархічно структурована на підсистеми (галузі, підгалузі), групи 

термінів (родо-видові, синонімічні) на основі логіко-смислових зв’язків 

між поняттями; є повноправною частиною сучасної української 

літературної мови й підлягає її фонетичним, лексичним і 

морфологічним закономірностям.  

Науково-технічний прогрес сприяє активізації інформаційно-

комунікативних процесів, у результаті чого збільшується кількість 

термінів різних галузей знань, розширюється сфера їхнього вживання. 

Терміни є елементами наукового апарата теорій і концепцій,  являють 

собою мовний феномен, підпорядкований закону, згідно з яким кожна 

мова членує дійсність по-своєму. Головним  питанням сучасних 

термінознавчих досліджень є термінологічна лексика, що фіксує стан, 

сприяє розвитку науки й техніки, формує основу мов спеціального 
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призначення, вимагає систематизації, впровадженості тощо. Сучасні 

науковці працюють над питаннями побудови стандартів на 

терміносистеми та дефініції; редагування й унормування власне 

українських терміносистем. З цією метою проводиться значна робота, 

результати якої знайшли своє відображення в термінологічних 

словниках різних галузей діяльності людини, зокрема в фінансово-

економічній сфері. Термінографічні праці економічної галузі містять  

навчальну спрямованість, є важливою науковою літературою, 

підґрунтям для опанування нових знань.  

Наприклад, у праці «Фінансово-економічний словник» 

А.Г. Загороднього та Г.Л. Вознюка, опублікованої у Львові 2011 р., 

наведено понад 10 тис. понять і термінів з питань фінансової політики 

держави, подано дефініції (точне наукове визначення). Таким чином, 

зазначений термінологічний словник має ознаки навчального, може 

бути активно використаним студентством, оскільки сприяє 

формуванню поняттєвої бази предмета, визначенню місця навчальної 

дисципліни в сучасній науковій картині світу. «Економічний словник» 

Й.С. Завадського, Т.В. Осовської, Ю.Ю. Юшкевич (Київ, 2006 та 

2017 р.р.) призначений сприяти тому, щоб керівники, спеціалісти, 

студентство та всі інші, хто цікавиться економікою, оволоділи її 

сучасною мовою. Всі терміни, що містяться в ньому, мають прямий 

переклад англійською мовою, що відповідає вимозі часу, розширює 

коло споживачів наукової інформації. Сучасні словники економічних 

термінів вносять значний вклад в розвиток економічної галузі, 

спонукають до дослідницької діяльності.  

Культура наукової мови вимагає досконалого знання 

термінологічного фону, використання лексичних одиниць, за 

допомогою яких можна досягти смислової зв’язності мовлення, 

уникаючи суперечливості в викладі матеріалу. Йдеться про граматичну 

повноту висловлювання, а саме: вживання повних, переважно складних 

сполучникових речень, оскільки сполучники дають змогу членувати 

зміст, чіткіше передати смислові та логічні зв’язки між частинами 

змісту і речення.  

Важливими засобами вираження логічних зв’язків є 

спеціальні мовні функціонально-синтаксичні засоби, що вказують 

на: послідовність думки (отже, спочатку, насамперед, потім, по-перше, 

по-друге); заперечення (проте, оскільки); причиново-наслідкові 

відношення (згідно з; таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до 

цього, внаслідок цього, окрім того); перехід від однієї думки до іншої 

(звернімося до; розглянемо; зупинимося на; розглянувши, перейдемо 

до; необхідно зупинитися на;  необхідно розглянути); результат, 

висновок (отже, таким чином, як висновок, на закінчення зазначимо, 
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підсумовуючи, слід зазначити). Засобами логічного зв’язку можуть 

виступати займенники, прикметники, дієприкметники: даний, той, 

такий, названий, зазначений. Ці частини мови не тільки конкретизують 

предмет, але й визначають логічні зв’язки між частинами 

висловлювання (дані дослідження  слугують достатньою підставою для 

висновку…). Отже, принцип логічності є основним для організації 

наукового стилю і виявляється в словосполученнях, реченнях, порядку 

слів, надфразових єдностях, зв’язному тексті.  

Зазначимо, що першочерговим завданням має бути формування 

культури наукового мислення студента на ґрунті   

- засвоєння професійної лексики й термінології економічної 

галузі;  

- прищеплення навичок роботи зі словниками, довідниками, 

науковими розвідками;  

- формування вмінь сприймання, відтворювання, створення 

фахових текстів наукового стилю тощо.  

Цілеспрямоване, систематичне вивчення засобів сучасної 

української мови дозволить студентству опанувати особливості 

наукового стилю, укладання наукового тексту різних підстилів та 

жанрів. 

Професійне мовлення фахівців фінансово-економічної сфери – 

це така діяльність, у процесі якої особистість лаконічно формулює 

свою думку й висловлює її за допомогою системи мовних засобів, 

лексичний зміст яких містить спектр спеціальної професійної 

термінології. Мовна освіта майбутнього економіста, підприємця, 

фінансиста є важливим чинником його готовності до активної 

інтелектуальної, наукової діяльності в інформаційному просторі.  
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СФЕРИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сьогодні вища освіта покликана створювати умови для 

всебічного розвитку багатогранної особистості, формування її активної 

життєвої позиції, прагнення до самовдосконалення та самореалізації, 

розвитку творчого потенціалу. У контексті глобальної 

конкурентоспроможності одним з основних завдань вищої освіти є 

особистісний професійно-комунікативний розвиток, який передбачає 

розв՚язання широких комунікативних завдань у різних ситуаціях 

професійної взаємодії. 

Швидкі зміни, які відбуваються у сфері техніки та технологій, 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій передбачають 

підвищення ролі різнопланової комунікативної взаємодії у професійній 

діяльності фахівців фінансово-економічної галузі, яка спрямована на 

розв’язання професійних завдань, координацію дій працівників, 

налагодження співпраці та обмін досвідом із вітчизняними та 

зарубіжними партнерами, встановлення ділових контактів, ведення 

переговорів, отримання трансферу значних обсягів інформації тощо. 

Водночас існує дефіцит фахівців нового покоління, які здатні 

комплексно поєднувати дослідницьку, проектну, організаційно-

управлінську і репрезентативну діяльність у полікультурному і 

мультилінгвальному просторі. Це зумовлює потребу узгодження 

державних стандартів професійної підготовки майбутніх фінансистів та 

економістів у контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти, що 

підсилює значущість формування іншомовної професійної 

компетентності – уміння спілкуватися рідною та іноземною мовами у 

щоденному житті та професійній діяльності.  

З огляду на вищезазначене, виникає потреба у формуванні 

іншомовної професійно-орієнтованої компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічної галузі, сформованість якої  

забезпечуватиметься, передусім, засобами іншомовної підготовки у 

системі професійної освіти.  

Іншомовну професійну компетентність майбутнього фахівця 

фінансово-економічної сфери ми розглядаємо, як результат затрачених 

зусиль, спрямованих на формування таких іншомовних знань і вмінь, 
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які відображають лінгвістичний, професійно-контекстуальний, 

психологічний, соціальний та ситуативний стан мови як засобу 

професійного спілкування фінансово-економічної галузі та 

особистісного спілкування.  

Формування іншомовної професійної компетентності (ІПК) – 

одне із важливих завдань виховання повноцінної мовної особистості в 

умовах університетської освіти. ІПК передбачає «накладання» 

іншомовних навичок на предметний зміст професії під час виконання 

професійних завдань таким чином, що викладання дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» в навчальному плані 

підготовки майбутнього фахівця не формально, а змістовно буде 

спрямовано на досягнення загальної мети навчання студента у вищому 

навчальному закладі – формування його професійної компетентності. 

Зокрема, ІПК майбутнього фахівця можна розглядати як: здатність 

здійснювати міжкультурне професійно спрямоване спілкування; 

здатність взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги 

національні цінності, норми та уявлення; здатність створювати 

позитивний настрій спілкування для комунікантів; здатність обирати 

комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та невербальної 

поведінки на основі знань про науку і культуру інших народів у межах 

полілогу культур; результат затрачених зусиль, спрямованих на 

формування таких іншомовних знань і вмінь, які відображають 

лінгвістичний, професійно-контекстуальний, психологічний, 

соціальний та ситуативний стан мови як засобу професійного 

спілкування та особистісного спілкування; сформовану в процесі 

навчання іноземної мови здатність вільно і адекватно до умов 

соціальнорольових ситуацій професійної діяльності розуміти й 

зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання згідно з 

теоретичними положеннями і знаннями, що виконують інформаційно-

комунікативну функцію, а також практичні вміння та навички, які 

забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-

комунікативну функції спілкування за допомогою засобів іноземної 

мови; володіння індивідом необхідною сумою знань, умінь і навичок, 

що визначають ступінь сформованості його професійної діяльності, 

стилю професійного спілкування та його особистості як носія 

визначених цінностей, ідеалів і професійної свідомості.  

Кінцевою метою іншомовної освіти є ІПК, яка являє собою 

сукупність окремих компетенцій і яка дозволяє на основі автономного 

пошуку і використання інформації іноземною мовою в усіх видах 

мовленнєвої діяльності здійснювати свою професійну діяльність, 

підвищуючи її ефективність і тим самим створюючи передумови для 

професійного і кар’єрного зростання особистості. 
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Часто вважають, що іноземна мова в освітніх програмах 

майбутніх фінансистів та економістів не є важливою дисципліною, а 

такою, що лише перенасичує навчальний план, проте саме вона 

останнім часом стає тим засобом, який сприяє розширенню світогляду і 

формуванню високого рівня фахової комунікативної компетентності. 

За сучасних умов іноземна мова для професійного спрямування все 

більше набуває статусу «необхідної». Знання іноземної мови сприяє 

швидкій, вільній інтеграції особистості майбутнього працівника не 

лише до європейської, а й до світової системи фахових і суспільних 

взаємовідносин. Формування професійно-орієнтованої компетентності 

у майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери в іншомовній 

комунікації є важливою складовою їхньої професійної підготовки. 

Таким чином, сучасні освітні процеси у вищій освіті 

зумовлюють нагальну потребу створення цілісної педагогічної системи 

підготовки фахівців фінансово-економічної сфери, що передбачає 

оптимальне поєднання українських та європейських, традиційних і 

новаторських підходів до проблеми формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх фінансистів та економістів. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Серед психолого-педагогічних проблем вищої школи проблема 

формування та розвитку позитивної мотивації студентів є значущою, 

оскільки високий рівень мотивації є одним з найбільш дієвих засобів 

підвищення ефективності і якості навчального процесу. Отже, питання 

про мотивацію є одночасно питанням про якість навчальної діяльності. 

Мотиви навчальної діяльності значною мірою визначають ставлення 

студента до розв’язання поставлених перед ним професійних завдань, 

створюють передумови ефективності та результативності їхньої 

професійної діяльності [1, с. 9].  

Важливою особливістю формування позитивної мотивації 

студентів щодо вивчення іноземних мов у закладах фінансово-

економічної сфери є необхідність створення викладачем у процесі 

навчання таких умов, щоб навчальний процес максимально наближався 

до майбутньої професійної діяльності студентів. Трансформація 

навчальної діяльності в професійну означає не просто заміну одного 

типу діяльності на інший, а зміну самої позиції особистості, яка зі 

споживача інформації перетворюється на її здобувача і користувача.  

Але, як показує практика, рівень володіння іноземною мовою 

професійного спрямування більшості випускників вищих немовних 

закладів освіти залишається незадовільним. Тому, на нашу думку, є 

декілька причин. Одна з них – це недостатній рівень мотивації для 

оволодіння не лише іншомовним фаховим матеріалом, а й вивчення 

іноземної мови взагалі. Більшість студентів ще не усвідомлюють 

значення іноземної мови для їхньої професійної діяльності. 

Відсутність мотивації до вивчення іноземної мови, нерозуміння 

її важливості в сучасному житті значно ускладнює роботу викладача 

іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі. З цієї 

причини викладач не завжди може забезпечити володіння мовою на 

такому рівні, який дозволив би використовувати її студенту у фаховій 

діяльності. 

Багато досвідчених викладачів іноземних мов справедливо 

зазначають, що неможливо навчити мови людину, у якої відсутня 
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мотивація. Лише зацікавлені особи, які поставили перед собою певну 

мету, набагато легше, швидше й з великим задоволенням вивчають 

іноземну мову. Саме мотивація є гарантією всього процесу навчання.  

Існує зовнішня і внутрішня мотивація. На формування 

зовнішньої мотивації можуть впливати викладачі, друзі, знайомі, 

необхідність скласти залік чи іспит. Поява внутрішньої мотивації – це 

тривалий і складний процес, коли людина сама усвідомлює 

необхідність вивчення іноземної мови для досягнення поставленої 

мети. На жаль зовнішня мотивація не триває довго, якщо джерело 

впливу не є постійно діючим і переконливим. 

Розглянемо деякі шляхи підвищення мотивації студентів щодо 

вивчення фахової іноземної мови. 

Викладачам закладу вищої освіти дуже важко переконати 

студента у важливості вивчення іноземної мови, якщо у нього 

абсолютно відсутній інтерес до цього. Оскільки іноземна мова є не 

просто однією із загальноосвітніх дисциплін, а одна зі складових 

професійної підготовки, викладачам спеціальних дисциплін слід 

об’єднати свої зусилля з викладачами іноземних мов і всіляко сприяти 

зростанню позитивної мотивації вивчення мови для набуття у студентів 

іншомовної професійної компетентності. 

Для цього вони можуть запропонувати студентам знаходити 

певну інформацію спочатку в друкованих виданнях іноземною мовою, 

а згодом в електронній мережі Інтернет. Нові інформаційні технології 

та інтерактивні форми проведення занять стають головним засобом 

доступу до різних джерел інформації і формування мотивації до 

самостійного пошуку, обробки, сприйняття та використання цієї 

інформації, що є одним із найважливіших аспектів сучасного 

освітнього ЗВО [2, с. 7]. 

Протягом останніх років увагу багатьох дослідників в галузі  

використання інтерактивних методів у навчанні іноземних мов 

привернуто до питання впровадження технологій у навчальний процес. 

Спостереження та опитування студентів продемонстрували, що 

використання інтерактиву значно підвищує мотивацію, позитивно 

впливає на інтерес до вивчення іноземної мови [3, с. 27]. Так, 

використання викладачами мультимедійних засобів навчання для 

створення презентацій, фрагментів занять сприятиме активізації 

навчального процесу, зацікавленості студентів, формуванню у них 

цілісного уявлення про етапи роботи з граматичним та лексичним 

матеріалом, текстами, кращому усвідомленню і засвоєнню матеріалу 

практичного заняття [4, с. 41].  
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Не останнім фактором підвищення мотивації щодо вивчення 

іноземної мови є можливість продовжити навчання в одному з 

Європейських ЗВО. 

Перспектива працевлаштування за кордоном або на одному зі 

спільних підприємств в нашій країні також сприятиме зацікавленості 

студентів.  

Значне місце у підвищенні мотивації для вивчення іноземної 

мови займає можливість спілкування людей різного віку у всесвітній 

мережі Інтернет. Таке спілкування сприяє покращенню навичок 

розмовної мови, дає можливість пізнавати життя та інтереси молоді 

різних країн. 

Таким чином, результати навчання іноземної мови професійного 

спрямування набагато кращі за наявності у студентів пізнавального 

інтересу та мотивації, які базуються на розумінні важливості іноземної 

мови в сучасному житті та можливостей її використання у професійній 

діяльності. Крім того, міжпредметний зв’язок іноземної мови та 

фахових дисциплін підвищує ефективність навчання, розвиває інтерес, 

активізує мислення, робить знання свідомими й міцними [5, с. 29].  
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ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРА У МАЙБУТНЬОМУ 

 

Фахівці з бухгалтерського обліку володіють уважністю до 

деталей та спроможністю оволодіти великим обсягом інформації, 

абсолютно ідеальною дисципліною задля вирішення важливих питань, 

які навіть зв’язку або спільних рис не мають із бухгалтерським 

обліком. Відповідно, при підготовці фахівців у сфері «Бухгалтерія» 

необхідно враховувати поточні запити роботодавців та перспективи 

розвитку професії.  

Невід’ємною рисою сучасного бухгалтера є професійна 

мобільність, яка дозволяє з легкістю реагувати на нові запити бізнесу, 

враховуючи економічний та політичний вектори розвитку держави. 

Саме бухгалтер в разі потреби може надати детальну інформацію 

орієнтовану і засновану на фактах.  

Дослідження публікацій зарубіжних науковців та практиків 

свідчать про актуальність питання майбутнього розвитку 

бухгалтерської професії. Особливо актуальними є питання пов’язанні з 

штучним інтелектом, блокчейном та хмарними технологіями. Зокрема, 

багато авторів задаються питаннями: чи не створить розвиток штучного 

інтелекту загрози для існування облікових фахівців; які саме 

професійні та особистісні здібності варто розвивати бухгалтеру для 

досягнення професійного успіху у майбутньому. 

Як зауважує Кім Готшалк, індустрія бухгалтерського обліку була 

однією з перших, на яку вплинуло розширення передових технологій 

обробки даних, з впровадженням таких технологій, як податкове 

програмне забезпечення та інструменти, які допомагають бухгалтерам 

зменшити кількість допущених помилок [2]. 

Дослідження фінансової і бухгалтерської фірми Robert Half 

Management Resources [4] свідчать, що головний бухгалтер витрачає 

близько третини свого робочого часу на планування та прогнозування і 

ця цифра буде рости стабільно з плином часу. Тобто, стратегічне 

планування та інформаційні технології стають невід’ємними 

складовими професійної підготовки фахівців у сфері «бухгалтерія». 

Гері Хехт [1] розглядає роль бухгалтерів всередині організацій 

як «інформаційних інженерів», які відповідають за прийняття ділових 

рішень. Це означає, що бухгалтери допомагають знайти важливу 

інформацію або можливості для вирішення бізнес-проблем, з якими 

стикається фірма. 
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Дослідження ACCA [3] показують, що професійні показники 

кожного бухгалтера (PQ) будуть відображати їх компетентність і 

навики через сім складових областей: технічні навики та етика (TEQ) і 

досвід (XQ) будуть поєднуватися з інтелектом (IQ) і цифровою 

обізнаністю (DQ); міжособистісна поведінка, навики і якість будуть 

відображатись в коефіцієнтах для творчості (CQ), емоційного інтелекту 

(EQ) і бачення (VQ). 

Із зростанням штучного інтелекту спостерігається ризик відходу 

окремих професій на задній план або взагалі їх зникнення. При цьому, 

фахівці сфери «бухгалтерія» все ж таки будуть затребуваними 

спеціалістами не зважаючи на дані ризики. Це зумовлено тим, що 

важливим фактом кар’єрного зростання бухгалтера в найближчому 

майбутньому буде здатність брати на себе обов’язки і підвищувати 

професійні навики, які не зможуть бути замінені штучним інтелектом. 

Уже сьогодні формуючи професійні компетентності облікових 

фахівців особливу увагу варто приділити комунікативним навикам та 

вмінню: інтерпретувати дані та інформацію, генерувати нові ідеї, 
застосовувати нові цифрові технології, визначати майбутні тенденції 
шляхом інноваційного мислення. Майбутнім бухгалтерам, які будуть 

прагнути до успішного кар’єрного росту, варто зосередитись на вивчені 

цифрових технологій, досліджені аутсорсингу бухгалтерських послуг 

на глобальному рівні, знанні правил обліку, оподаткування та звітності 

на прикладі міжнародних корпорацій. 
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НАВЧАННЯ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ  

НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМАТИКУ 

 

Сьогодні постає питання як вивчати іноземну мову і який 

матеріал викладати для того, щоб відповідати цілям та вимогам 

професійно-орієнтованого навчання. Однією з особливостей вивчення 

мови професійного спрямування є те, що вона має бути максимально 

наближена до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця. 

Отже, дуже важливо ретельно підібрати навчальний матеріал, який би 

доповнював та поглиблював знання студентів з профільних дисциплін 

та сприяв розвитку навичок роботи з професійно-орієнтованими 

текстами. Виділяється декілька критеріїв відбору фахових текстів. По-

перше, це тематика та зміст. Текст, який повністю відповідає тематиці, 

допомагає студентам розширити знання з фаху, розкрити значення 

термінів, що в свою чергу спонукає студентів до участі в обговоренні 

матеріалу або веденні дискусій. Від змісту матеріалу залежить   

наскільки ефективно викладач зможе організувати навчальну 

діяльність студентів під час заняття, створити ситуації для пошуку та 

аналізу визначеної інформації, залучати їх до творчої діяльності, як при 

читанні текстів, так і в інших видах мовленнєвого спілкування. Не 

менш важливий критерій відбору фахових текстів – це доступність та 

зрозумілість матеріалу. Відсутність сленгу, рідковживаних та 

застарілих термінів є запорукою вдало підібраного матеріалу. Ще один 

важливий критерій автентичних фахових текстів це актуальність та 

сучасність, що визначає їх пізнавальну цінність. Такий текст викликає 

зацікавленість студентів та спонукає їх до самостійного пошуку 

додаткової інформації. Але постає питання де знайти текст, який би 

відповідав всім критеріям та потребам навчального процесу і 

забезпечував  реалізацію навчальних, освітніх, розвиваючих та 

виховних цілей навчання професійно-орієнтованої іноземної мови. 

Мережа Інтернет є невичерпним джерелом інформації  з будь-якої 

тематики. Проте, знайти потрібні тексти в готовому вигляді вкрай 

важко. Тому, для використання автентичних текстів у процесі навчання 

іноземної мови професійного спрямування необхідно провести 

адаптацію одного або навіть кількох відібраних автентичних текстів, 

об’єднаних спільною тематикою. 
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Для ефективного засвоєння навчального матеріалу та 

термінологічної лексики потрібно створити систему вправ, яка 

дозволяла би розвивати та покращувати навички з усіх видів 

мовленнєвої діяльності. Під системою вправ розуміють організацію 

взаємопов’язаних дій, що йдуть у порядку наростання труднощів, з 

урахуванням послідовності становлення умінь та навичок. Система 

вправ буде різною стосовно різних курсів, навчальних умов, етапів 

навчання. Кожна вправа має бути представлена структурою, яка 

включає наступні аспекти: завдання; виконання завдання; контроль 

виконаного завдання. Вправи є основним засобом набуття необхідних 

вмінь. Розрізняють три основні категорії вправ: некомунікативні, 

умовно-комунікативні та комунікативні вправи. Опрацювання фахових 

текстів  починається з перед текстових завдань на уміння прогнозувати 

зміст і мету тексту, актуалізувати досвід і знання студентів. Ці завдання 

допомагають студентам сформулювати свою власну думку та 

підсилюють їх мотивацію. 

Важливим аспектом вивчення іноземної мови професійного 

спрямування є розширення лексичного запасу. Як правило, в методиці 

викладання найбільшу увагу звертають на способи формування 

лексичних навичок, що передбачає декілька етапів, зокрема: 

семантизація лексичних одиниць, автоматизація лексики та подальше 

удосконалення лексичних навичок. Вдосконалення та набуття 

лексичних навичок відбувається на текстовому й післятекстовому 

етапах. Система вправ для формування професійно-спрямованої 

компетенції повинна відповідати наступним вимогам: бути 

послідовною і раціонально організованою; характер вправ має 

відповідати певним навичкам або вмінням; зростання мовної 

складності процесу навчання; систематичність виконання певних 

вправ; професійна спрямованість завдань; природність ситуацій 

спілкування; наявність вказівок на дію з матеріалом. 

Формування комунікативної компетенції є першочерговою 

метою вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі. 

Особливої уваги сьогодні потребує питання створення освітнього 

середовища для формування та розвитку комунікативної 

компетентності студентів. Оскільки розвинена комунікативна 

компетентність має бути кінцевим результатом навчання, виникає 

необхідність цілеспрямованої діяльності щодо її формування.  

У викладанні іноземної мови професійного спрямування 

важливого значення набуває інтерактивний метод навчання, де студент 

є активним творцем процесу навчання, здатним до взаємодії та 

активного спілкування. Саме інтерактивні технології створюють 

необхідні передумови для формування мовленнєвої компетенції 
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студентів, здатності критично мислити, приймати рішення, 

вдосконалювати професійну та загальну культуру спілкування. У 

процесі реалізації інтерактивного методу на практичних заняттях з 

іноземної мови професійного спрямування необхідно пам’ятати, що 

його базовим принципом є принцип колективної взаємодії, згідно з 

яким досягнення студентами комунікативних цілей відбувається через 

інтерактивну діяльність: дискусії та обговорення, діалоги та рольові 

ігри, імітації, імпровізації, дебати. Використання в навчальному 

процесі інтерактивних технологій збільшує діапазон термінологічної 

лексики за фахом, робить процес навчання пізнавальним і професійно 

спрямованим. Інтерактивні технології навчання активізують мовний і 

мовленнєвий матеріал в іншомовному спілкуванні студентів, 

розвивають їхні творчі здібності і професійно-орієнтовані вміння в 

наближених до реальних умовах. 

Основним методом у сучасній методиці навчання іноземної мови 

є метод ситуативного навчання. Процес пізнання при цьому 

трансформується у процес відкриття нового досвіду зв’язків і 

відношень між явищами, подіями, предметами, їх критичне 

осмислення. У сучасному суспільстві важливо володіти іноземною 

мовою, що означає не тільки знати правила, структуру, лексичний 

матеріал, а й розвивати у студентів здатність мислити, критично 

сприймати отриману інформацію, ставитися до неї відповідним чином. 

Головною метою такого підходу є створення ситуацій, подібних до 

реальних, вирішення яких допомагає розвитку творчої, професійної та 

пізнавальної діяльності студентів.  

Бурхливий розвиток та все більш широке застосування мережі 

Інтернет стали поштовхом для впровадження передових форм навчання 

та забезпечення студентів новими навчальними матеріалами. Одним з 

видів навчання за допомогою мережі Інтернет є дистанційна форма 

навчання. Дистанційне навчання – це нова організація освітнього 

процесу, яка базується на принципі самостійного навчання студента. 

Дистанційне навчання є тією формою навчання яка відповідає всім 

вимогам підготовки кваліфікованих спеціалістів. Вона надає змогу 

впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, широко 

використовувати найкращі навчальні ресурси, надає можливість 

студентам обирати місце та час навчання, підвищуючи його творчий і 

інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до 

знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною технікою і самостійно 

приймати рішення. 
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А.В. Шелеміна (ХДУХТ, Харків) 

Г.В. Мітрофанов (ХДУХТ, Харків) 

 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 

Відповідно до вимог сучасного фінансового ринку 

найважливішим фактором розвитку страхової справи та 

конкурентоспроможності страховика можна визначити інновації, 

інтелект і знання людини. Проте знання швидко застарівають. На 

думку аналітиків щорічно оновлюється 5% теоретичних і 20% 

професійних знань. 

Для реалізації антикризової програми в сучасних умовах 

господарювання, коли хаос і мінливе бізнес-середовище стали "новою 

нормою", повинні бути сформовані відповідні до вимог сучасного 

бізнес-простору антикризові компетенції. Вважаємо, що перелік 

антикризових компетенцій повинен бути сформований враховуючи 

наступні елементи: мінливість, нестабільність, нестійкість, 

волатильність − ситуація змінюється швидко і хаотично (на основі 

даних змін не можна передбачати майбутню ситуацію або планувати 

дії); невизначеність − то «місце», де основні руйнівні зміни 

трапляються, і, минуле в даному місці не є провісником майбутнього: 

визначення того, що гряде є вкрай скрутним; складність − «місце», де 

безліч складних для розуміння фактів, причин і чинників складаються в 

проблеми; неясність, двозначність, невизначеність − «місце», де 

складно відповісти на запитання «хто, що, де, коли, як і чому». 

Зазначені аспекти дозволяють сформувати модель VUCA-світу, 

відповідно до якої повинен визначатися перелік ключових 

антикризових компетенцій персоналу страхової компанії. 

Грунтуючись на результатах проведеного дослідження нами 

зроблено висновок про те, що поряд з традиційними компетенціями, 

такими як: логічне, системне і структуроване мислення, комунікаційні 

навички, роботи в команді, лідерство та ін., в VUCA-світі виокремлено 

VUCA-компетенції: 

1.  Бачення. В умовах невизначеності при формуванні 

антикризової програми страховика необхідним є поєднання 

короткострокового планування і довгострокового планування (що 

дозволяє врахувати циклічність фаз кризи і фаз росту).  

2.  Розуміння. При формуванні антикризової програми необхідне 

чітке уявлення про мету бізнесу та  конкретний план дій  в кризових 
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ситуаціях. При цьому, в умовах VUCA-світу не можна замикатися у 

своїй галузі діяльності: чим вище спеціалізація, тим вже кут зору.  

3.  Креативність /ясність. Здавалося б, така компетенція як 

креативність вже не здається новою. Але якщо раніше під креативністю 

більшою мірою розумілося вміння менеджерів пропонувати 

оригінальні і нестандартні рішення традиційних завдань, в VUCA-світі 

найбільш затребуваним стає вміння пропонувати альтернативні 

рішення однієї задачі, а також уміння працювати з абсолютно новими 

завданнями. У цьому питанні важливим є здатність менеджерів 

застосовувати знання та навички однієї області знань в іншій.  

4.  Рішучість. VUCA-світ − це час для гнучких, перевірених, 

сміливих співробітників, завжди готових до змін і толерантних до 

невизначеності. Відповідно, при формуванні антикризової програми 

торговельного підприємства не слід акцентувати увагу на зниженні 

страху співробітників перед невизначеністю. Акцент необхідно 

змістити на формування різнопланової команди, толерантної до змін і 

вмотивованої на ефективну роботу по формуванню дієвої антикризової 

програми. 

Необхідність формування антикризової програми з урахуванням 

вимог сучасного зовнішнього середовища призводить до необхідності 

розширення спектру VUCA-компетенцій персоналу. Критичним 

фактором успіху антикризової програми страхової організації стають 

такі стержневі антикризові компетенції персоналу як: вміння 

проводити швидку діагностику ринку і гнучко управляти змінами 

бізнес-моделі підприємства в залежності від нових умов ринку; знання 

математичних і статистичних моделей довгострокового прогнозування; 

уміння користуватися відповідними ІТ-інструменти для вирішення 

означених завдань; широкий міждисциплінарний кругозір 

співробітників, що дозволяє прослідковувати взаємозв'язок і 

різноманіття факторів, що впливають на антикризовий розвиток 

підприємства; бажання вчитися; постійне самовдосконалення; здатність 

до навчання; рівень розвитку інтуїції та вміння управляти нею 

(оскільки саме інтуїція дозволяє менеджерам підприємства швидко і 

гнучко реагувати на будь невизначеності); толерантність.  

Представлений перелік антикризових компетенцій не є кінцевим. Нові 

зміни на споживчих ринках, а також подальший розвиток технологій 

буде розкривати нові можливості менеджерів та підприємств 

створювати нові антикризові компетенції. При цьому, основною 

вимогою до моделі антикризових компетенцій персоналу стає високий 

рівень адаптивності. 
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Н.В. Шкурко (ХДУХТ, Харків) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Проблема совершенствования подготовки специалиста является 

актуальной на всех этапах развития общества. Особенно важной она 

представляется сегодня в связи с экономическими причинами, 

требующими модернизации образовательной системы. 

В рамках модернизации высшего образования особое внимание 

уделяется обеспечению высокого качества профессионального 

обучения и развития личности. Профессиональная направленность 

обучения – ведущая тенденция в преподавании русского языка. 

Важную роль в выработке навыков профессионально ориентированной 

речи играет текст и работа над ним. Особенность учебного текста 

состоит в том, что он обслуживает учебную сферу и одновременно 

является средством обучения. Поэтому столь важны правильный отбор, 

адаптация и моделирование учебного текста.  

Проблема методического описания и использования текста как 

средства профессионально ориентированного обучения иностранных 

студентов – будущих работников финансово-экономической сферы 

относится к наиболее актуальным вопросам теории и практики 

преподавания русского языка как иностранного, которые ещё 

недостаточно разработаны в научно-методическом аспекте. Текст 

является высшей методической единицей обучения всем видам речевой 

деятельности, и в связи с этим все вопросы, относящиеся к его 

содержательно-структурной организации, а также приёмам 

использования текста в обучении, имеют большое теоретическое и 

практическое значения.  

Лингвистические и психологические исследования последних лет 

показывают, что текст приобретает статус основной коммуникативной 

единицы, которой человек пользуется в речевой деятельности. 

Пристальное внимание к тексту обуславливается его функциями в 

учебном процессе, среди которых следует особо выделить функцию 

расширения, пополнения языковых знаний студента, преимущественно 

лексических, и функцию тренировки языкового и речевого 

материала. Текст в коммуникативно-ориентированном учебнике всегда 

выполняет несколько функций: мотивирующая; информационно-

познавательная; коммуникативная; стимулирующая (побудительная). 
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При отборе и составлении учебных текстов большое внимание 

необходимо уделять их содержанию: они должны быть, прежде всего, 

интересными для студентов, представлять определённую новизну и – 

что главное для проблемной презентации их – носить дискуссионный 

характер. Содержание текстов должно способствовать возникновению 

дискуссий, а преподаватель, выступая организаторам этих дискуссий, 

управляет направленностью этих дискуссий и деятельностью 

студентов. Нужно отказаться от только репродуктивной деятельности 

студентов и преподнесения им готовой информации. Важно, чтобы 

текст стимулировал возникновение вопросов, желание высказаться, 

таким образом активизируется речь. Ведь развивать речь лучше на 

речевых ситуациях, заложенных в тексте.  

Содержание учебных текстов, на наш взгляд, должно отвечать 

следующим экстралингвистическим требованиям: 1) страноведческая 

правдивость / достоверность; 2) современность / адекватность; 3) типичность 

содержания учебного материала, включенного в учебный процесс; 

4) актуальность отраженных исторических сведений (как общеизвестных, 

так и актуальных для носителей современного русского языка). 

Закрепить и актуализировать лексику можно также во время 

выполнения предтекстовых и послетекстовых упражнений, обсуждения  

проблематики представленных текстов, а также сочинений, 

написанных студентами, или монологических высказываний, 

составленных ими на определённую тему. В составленных для 

обучения специальности текстах необходимо представить финансовую 

и экономическую лексику. Ко всем темам следует сформировать 

коммуникативные минимумы, содержащие реализацию 

коммуникативных стратегий участников коммуникации. Это 

способствует усилению языковой подготовки студентов. Словарь 

финансово-экономической лексики, тексты и диалоги 

профессиональной направленности будут полезными в качестве 

учебного материала в курсе терминоведения, по научному стилю речи, 

по отдельным темам лексикологии, а также в процессе разработки 

стандартов и специализированных терминологических словарей. 

Сегодня терминологическая лексика составляет большую часть 

лексики любого языка.  

Основные виды работы с текстом – чтение, понимание, 

грамматический комментарий, ситуативные речевые задания – 

способствуют развитию различных видов речевой деятельности. При 

работе со специализированными текстами усваиваются знания о 

грамматических формах и лексике русского языка в соответствии с 

профессиональными коммуникативными потребностями в 

определенных ситуациях общения, происходит овладение современной 
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терминологией, автоматизация активного словарного запаса из 

финансово-экономической области. 

Проблема текста как средства профессионально 

ориентированного обучения иностранных студентов важна для 

привития навыков и умений правильно строить речь, используя при 

этом основные единицы текста: высказывание (реализованное 

предложение), межфразовое единство, или сложное синтаксическое 

целое (ряд высказываний, объединённых семантически в единый 

фрагмент), которые, в свою очередь, объединяются в более крупные 

фрагменты-блоки, обеспечивающие тексту целостность. 

Подобная организация работы с текстами по специальности 

повышает уровень общей культуры и образования студентов, 

расширяет их кругозор, развивает культуру мышления, общения, речи, 

профессиональной информированности за счет получения информации 

из научных источников.  

Таким образом, в современной лингвометодике текст 

рассматривается как целостная единица речи с особой организацией, 

что предусматривает целенаправленное обучение связной речи 

иностранных студентов. И поэтому все вопросы структурно-

семантической организации текста и его методической значимости как 

средства профессионально ориентированного обучения приобретают 

актуальность для практики преподавания русского языка как 

иностранного. 
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